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Link do produktu: https://travelkids.pl/polkolonie-9-harry-potter-3-p-11.html

Cena
RABAT

Opis
5 dni psot!
Czarodzieje znów przejmują Ferie!
Nazywam się Aleksandra Biza.. yy.. tzn. profesor Ginebra MacPuffin - Dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Kliczkardzie i
już tej ZIMY chciałabym spełnić marzenie Twojego Dziecka!
Czy Twoje dziecko marzy, by wyruszyć w świat przygód z peronu 9 ¾?
Miłośników magii i czarów zapraszam na wyjątkowe 5 dni. Szkoła magii i czarodziejstwa otwiera swoje wrota i
zaprasza Twoje Dziecko do niezwykłych przygód na Półkolonie inspirowane światem Harrego Pottera.
To już 3 odsłona Półkolonii 9 ¾! Tym razem wywracamy wszystko do góry nogami i zmieniamy całkowicie koncept zajęć! Ha!
Istna magiczna rewolucja nam się tutaj zadziałała!
Podczas 5 dniu będziecie mili okazję wykazać się odwagą, sprytem, wiedzą oraz pracowitością. Bowiem na odważnych będzie
czekać legendarna Czara Ognia – wrzuć swoje imię i zawalcz w pierwszym Turnieju Trójmagicznym! Zanim jednak pojawią się
pierwsze zadania w Turnieju weźmiemy udział w Ceremonii Przydziału - przygotowaliśmy na ten moment cudne nagrania
dubbingowe specjalnie dla miłośników opowieści o Harrym Potterze! Każdy Czarodziej czy Czarownica na czas trwania zajęć
przyodzieje szatę ucznia Szkoły Magii i Czarodziejstwa, otrzyma też najprawdziwszą różdżkę ręcznie robioną na ten zimowy
czas w Manufakturze naszego kolonijnego Olivandera.

Półkolonie 9 ¾ to czas, kiedy dziecko przeniesie się do cudownego świata wyobraźni, kreatywności i tajemnej wiedzy rodem z
książek J. K. Rowling. Dzieci będą mogły poczuć się jak bohaterowie najpopularniejszej na świecie książki dla dzieci, przeżyć
podobne do nich przygody oraz zawiązać przyjaźnie.
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Pobyt w półkolonijnej Szkole Magii to również magiczne przedmioty! W 3 edycji pojawią się przedmioty, których do tej pory nie
było: wyczekiwane Eliksiry - och już widzimy te kolorowe dymy nad kociołkami. Do tego Zaklęcia i Obrona przed Czarną Magią.
Najlepiej posługujący się zaklęciami Czarodzieje będą mieli okazję przyłączyć się do legendarnego w Hogwarcie Klubu
Pojedynków!
Stworzony przeze mnie program wakacyjny opiera się na twórczym i przebojowym zestawie warsztatów pełnych
przydatnej wiedzy i umiejętności, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci na wielu przeróżnych płaszczyznach. To
również czas na odpoczynek od szkolnych obowiązków.
Tu nie ma czasu na nudę! Na każdy dzień przygotowałam wyjątkowo magiczne warsztaty.
PRZEMAGICZNE PÓŁKOLONIE 9 ¾
Zapraszam Twoje Dziecko na 5 dni kreatywnych i mocno rozwijających warsztatów przeplatanych frajdą, odpoczynkiem i
odpowiednią dawką ruchu.
Co dokładnie się wydarzy podczas 5 dni warsztatowych?
Magiczne Warsztaty - 5 dni fantastycznej zabawy na bazie opowieści o Harrym Potterze,
Autorski Program Półkolonii fabularyzowanej - z użyciem kostiumów i magicznych życiorysów
Turniej Trójmagiczny - fabularna 5-dniowa gra połączona z realizacją poszczególnych magicznych przedmiotów,
sztuka dedukcji i logicznego myślenia, zagadki, łamigłówki
Eliksiry - pradawne receptury, warzenie i praktyczna nauka ich przygotowywania
Obrona przed czarną magią - czy wygracie w pojedynku w Dementorem..czas odświeżyć sobie wszystkie miłe
wspomnienia :
Księga z działu ksiąg zakazanych - wyjątkowa przemagiczna zabawa w tworzenie indywidualnego scrapbooking w
temacie Harrego Pottera
Twoja Własna Różdżka - każdy Czarodziej otrzyma rdzeń różdżki, jak będzie się ona prezentować w fazie końcowej?
Rozrywka niekonwencjonalna - gry ze świata Magii - czeka na nas nietuzinkowa rozrywka.
Wielki Turniej o świecie Harrego Pottera - kto stanie się Mistrzem?
Spacery, Plac Zabaw, Zabawy - to w końcu przerwa od zajęć w szkole! Zamierzamy pogodę wykorzystać w 100%.
Zatem każdego dnia w programie znajdziemy czas na spacer / plac zabaw czy gry zespołowe.
Lokalizacje do wyboru:

Gdańsk Kokoszki
Pozytywna Szkoła Podstawowa
Ul. Azaliowa 18
Gdańsk Wrzeszcz
Technikum TEB Edukacja
Al. Grunwaldzka 103
Gdynia Śródmieście
Technikum TEB Edukacja
Ul. Śląska 37B
Cena zawiera:

przemagiczny program warsztatowy
WYDŁUŻONE GODZINY OPIEKI bez dodatkowej opłaty - opieka w godzinach 7:30 - 17:00 (warsztaty główne trwają w
godzinach 9:00 - 16:00)
5 dni fantastycznych warsztatów - max do 14 osób w grupie
wyżywienie: obiad, podwieczorek + woda niegazowana
EXTRA:
fabularyzowany program półkolonijny oparty na kostiumach i potterowskich przedmiotów
drewniana różdżka
TURNIEJ TRÓJMAGICZNY – zwycięski DOM zdobędzie zacną NAGRODĘ!
Księga z działu ksiąg zakazanych - czarodziejski album w stylu scrapbooking
peleryna czarodzieja wyłącznie na czas trwania zajęć
bidon na wodę z edycji: Winter Travelki 2022
zestaw gadżetów tematycznych z edycji MagicTravelki 2022
opiekę wykwalifikowanych Wychowawców
ubezpieczenie,
Wyżywienie - informacje szczegółowe:

II śniadanie - we własnym zakresie
Obiad (II danie) - Menu z wyborem dań na każdy dzień
Podwieczorek (owoce, warzywa, ciasto)
Woda niegazowana - dostępna przez cały dzień
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W przypadku zgłoszonych alergii pokarmowych zapewniamy indywidualne przygotowanie dań na każdy dzień
Możliwość przygotowania indywidualnej diety: wegetariańskiej / wegańskiej / bezglutenowej (+100 zł za 5 dni)
Nadzór nad prowadzonym przez nas wypoczynkiem, a także kwalifikacjami Kadry sprawuje Kuratorium Oświaty.

Za przygotowanie i prawidłową realizację programów warsztatowych odpowiada Aleksandra Biza – pedagog, która od 11 lat
wspólnie z nami prowadziła warsztaty pozalekcyjne z robotyki w wielu szkołach w Polsce oraz organizowała wypoczynki dla
Dzieci i Młodzieży.
W każdym sezonie również prowadzi grupy warsztatowe, bo..najzwyczajniej UWIELBIA WSPÓŁPRACĘ Z DZIEĆMI!
Serdecznie zapraszam!
Aleksandra Biza
(prof. Ginebra MacPuffin)
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Termin: Gdańsk Kokoszki: 14.02-18.02.2022 , Gdańsk Wrzeszcz: 21.02-25.02.2022 , Gdynia Śródmieście: 14.02-18.02.2022 ,
Gdynia Śródmieście: 21.02-25.02.2022
Wiek dziecka: 7-12 lat
Płatność: Całość , Zaliczka

Plan
07:30
09:00
10:00
10:30
11:30

-

09:00
10:00
10:30
11:30
13:00

13:00
14:00
15:00
15:15

-

14:00
15:00
15:15
15:30

15:30 - 17:00

Miejsce
Gdańsk - Kokoszki
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Czas na przyprowadzenie Dzieci przez Rodziców
I blok warsztatów tematycznych
Przerwa na II śniadanie (śniadanko we własnym zakresie)
II blok warsztatów tematycznych
Zabawy na świeżym powietrzu: plac zabaw / spacer / gry
zespołowe (w zależności od pogody w danym dniu)
Przerwa obiadowa
III blok warsztatów tematycznych
Przerwa na podwieczorek
Podsumowanie bloków warsztatowych - oficjalne zakończenie
Misji w danym dniu :)
Gry, zabawy, odpoczynek

Gdańsk - Wrzeszcz

Ważne
WAŻNE
Rodzicu, z Naszym Zespołem Twoje Dziecko będzie bezpieczne!
BEZPIECZŃSTWO
MAKSYMALNIE 14 DZIECI W GRUPIE WARSZTATOWEJ – to mniej niż nakłada na nas ustawa o organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zatem ilość miejsc jest mocno ograniczona!
LOKALIZACJA – wybrane przez nas miejsce jest bardzo dokładnie przygotowywane na nasz przyjazd, zgodnie ze
wszystkimi rozporządzeniami wydanymi przez Ministerstwo.
DEZYNFEKCJA sprzętu dydaktycznego oraz wszystkich narzędzi potrzebnych do realizacji warsztatów każdego
dnia – od sezonu 2020 znacznie zwiększyliśmy środki ochrony zdrowia.
REJESTRACJA ONLINE – wszystkie formalności dopełnisz przed rozpoczęciem turnusu
OSZCZĘDNOŚĆ
BON TURYSTYCZNY – u nas go zrealizujesz, wystarczy jak w uwagach przy rezerwacji wyrazisz taką chęć.
DOŚWIADCZENIE
12 – LETNIE DOŚWIADCZENIE – organizujemy Półkolonie i Kolonie dla Dzieci i Młodzieży już 12 lat
ZAUFAŁO nam już ponad 4022 Rodziców – zorganizowaliśmy ponad 656 wypoczynków
WYJĄTKOWA KADRA – współpracujemy głównie z Pedagogami i Harcerzami, w każdej lokalizacji poza Animatorami
gier i zabaw jest przynajmniej jeden Wychowawca z dyplomem pedagogicznym – u nas bezpieczeństwo i
samopoczucie każdego uczestnika jest najważniejsze!
PROFESJONALIZM – za przygotowanie i prawidłową realizację programów warsztatowych odpowiada Aleksandra Biza
– pedagog, która od 11 lat wspólnie z nami prowadziła warsztaty pozalekcyjne z robotyki w wielu szkołach w Polsce
oraz organizowała wypoczynki dla Dzieci i Młodzieży. W każdym sezonie również prowadzi grupy warsztatowe,
bo..najzwyczajniej UWIELBIA WSPÓŁPRACĘ Z DZIEĆMI!
Rodzicu, jeżeli masz dodatkowe pytania koniecznie skontaktuj się ze mną! Chętnie odpowiem na każde z nich!

Serdecznie zapraszam!
Aleksandra Biza
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl
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