Obóz wypoczynkowo – rekreacyjny

„Lato dziecięcych uśmiechów”
Zapraszamy dzieci w wieku 8-15 lat (rocznikowo) do stanicy harcerskiej w Prusimiu, położonej w obrębie
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, nad Jeziorem Młyńskim.
Bezpieczeństwo na obozie w czasie
W SUPER CENIE GWARANTUJEMY:
pandemii COVID-19:
• wspaniałą zabawę z mnóstwem atrakcji!
• W pełni dostosujemy obóz do obowiązujących
• cudowny mikroklimat – dwa jeziora, leśne otoczenie,
wymagań sanitarnych
• kąpiele i plażowanie nad Jeziorem Młyńskim,
• Zapewnimy środki higieniczne i regularną
• całodniową wycieczkę (jeżeli będzie to możliwe
dezynfekcje pomieszczeń oraz sprzętu
• Ograniczamy liczbę uczestników do 48 na
z uwagi na pandemię) do Sierakowa – przejażdżki konne
turnus!
oraz zwiedzanie stadniny koni, zabawa w parku linowym,
• Zakwaterowanie tylko po 4 dzieci w namiocie,
ścieżka edukacyjna w Muzeum w Sierakowie, gra w kręgle
mniejsze grupy,
• Letnia Ekipa- tworzenie profili grup, w którym każdy będzie
• Program i organizacja dnia dostosowana
mógł przedstawić swoje zainteresowania i talenty
będzie do wymagań sanitarnych
• Kosmiczna podróż do świata literatury- uczestnicy przeniosą
się do świata science fiction i odkryją niesamowitą wizję świata stworzoną przez Stanisława Lema
• Moje wielkie polskie wakacje- bieg terenowy, który pozwoli poznać ciekawe miejsca w Polsce
• Wakacyjny luz- rozwijanie kreatywności poprzez samodzielne tworzenie "pamiątki z wakacji"
• NOWOŚCI – gry ruchowe: Turnball/Speedball, Crossnet, Spikeball,
• kino pod chmurką – wspólne oglądanie filmu w wyjątkowym klimacie: wieczór, las, popcorn, kinowy ekran
• zabawy integracyjne, gry terenowe, dyskoteki, karaoke i wiele innych atrakcji
(gry i zabawy dostosowywane są do wieku uczestników),
• dowóz uczestników z Kościana, Czempinia, Krzywinia i Poznania,
• bezpieczeństwo: teren obozowiska jest całodobowo dozorowany,
• ubezpieczenie NW uczestników.

Nocleg:
namioty 10-osobowe po 4 osoby
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Stanica:
wyposażona w kuchnię, zadaszoną stołówkę, sanitariaty
(ciepła woda i prysznice)
Opieka:
wychowawcy, pielęgniarka, ratownik, pedagog/psycholog

Termin: Turnus 1: 10.07.2021 – 17.07.2021
Turnus 2: 17.07.2021 – 24.07.2021
Turnus 3: 24.07.2021 – 31.07.2021
Koszt:

Nie realizujemy tzw. “bonu turystycznego”

600zł

620zł

750zł

dla dzieci
z Powiatu
Kościańskiego

dla dzieci
z pozostałej części
Województwa Wlkp.

dla dzieci z poza
Województwa
Wielkopolskiego

za 8 dni
wspaniałej
zabawy!

Zapisy:

Należy wypełnić kartę uczestnika (do pobrania w Twojej szkole lub ze strony internetowej
obozu na www.simlockczempin.pl) i wysłać pocztą na adres organizatora lub złożyć osobiście
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czempiniu.
Rezerwacja miejsca na obozie nastąpi w momencie wysłania formularza elektronicznego
dostępnego na www.simlockczempin.pl lub zgłoszenia telefonicznego oraz dokonania wpłaty
na rachunek bankowy Organizatora minimum 200zł (pozostała część opłaty uczestnika musi
zostać wpłacona najpóźniej do dnia 30.06.2021r.).

Zapisy do:

20.06.2021r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK
Adres korespondencyjny: 64-020 Czempiń, ul. Stęszewska 34/2
BS Poniec o/Czempiń: 88 8682 1030 0002 2901 2000 0010
Szczegółowe informacje:

www.simlockczempin.pl
tel. 695 311 969

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzonych wpłatą)!

