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RABAT

Opis
Tu nie ma czasu na nudę! Tej ZIMY włącz ZABAWĘ! MOCNO BRUDNĄ ZABAWĘ! Lego Vydiyo, żele 3d, slajmy, squishy i
wiele innych fenomenalnych warsztatów!
Rodzicu, wiem jak trudno znaleźć odpowiednie półkolonie dla dziecka. Takie, na których nie będzie nawet chciało słyszeć o
powrocie do domu, takie, dzięki którym w drodze powrotnej z ogromnym entuzjazmem i przejęciem będzie Tobie opowiadało
o wszystkim co robiło w ciągu tego dnia.
Jednym słowem takie, które będą wywoływać u niego nieziemską wręcz dawkę samych pozytywnych emocji a każdego
kolejnego dnia mocno zaskakiwać!
Jesteś w dobrym miejscu!
Stworzony przeze mnie program zimowy opiera się na twórczym i przebojowym zestawie warsztatów lego rozwijających
pasje i zainteresowania dzieci na wielu przeróżnych płaszczyznach.
To już 2 edycja Camp Kids Winter - tematyki, która pokazuje Dzieciom jak świetnie można spędzić czas kompletnie się nie
nudząc!
CAMP KIDS WINTER 2 - to warsztat z mnóstwem zabawy. Zabawa różnego rodzaju masami: slajmy, żele 3d, do tego istne
szaleństwo - nowość od LEGO - innowacyjne zestawy, dzięki którym Twoje Dziecko stanie się reżyserem, producentem Lego
teledysków a nawet samo w nich wystąpi razem ze swoimi ulubionymi ludzikami Lego! Do tego stworzymy własne pamiętniki /
kajety / złote myśli! Na jakie dodatki się zdecydujesz, pastelowe? Brokatowe? A może całkiem z innej bajki!. Czy to nie brzmi
FANTASTYCZNIE?!
Camp Kids Winter 2
Zapraszam Twoje Dziecko na 5 dni kreatywnych i mocno rozwijających warsztatów przeplatanych frajdą, odpoczynkiem i
odpowiednią dawką ruchu!
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Co dokładnie się wydarzy podczas 5 dni warsztatowych?
Kreatywne Warsztaty - 5 dni fantastycznej zabawy: kolorowe, brokatowe i ciągnące się slajmy, do tego żele 3d nowa dawka super zabawy, piniaty urodzinowe, i dużo, dużo więcej :)
LEGO Vidiyo - totalna NOWOŚĆ od LEGO, innowacyjne, rewolucyjne zestawy, które zapewniają ogromną zabawę
podczas ustawiania sceny, wybierania piosenek i członków zespołu, projektowanie okładek płyt i wiele innych
nietuzinkowych rozwiązań! Dzięki korzystaniu z technologii rzeczywistości rozszerzonej tchniemy życie w ulubione
minifigurki!
Misja: Dance, Dance, Dance - interaktywne maty taneczne, spróbuj swoich sił
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:

kreatywny 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:
wszystkie przedmioty wykonane przez Uczestników w trakcie półkolonii są ich własnością :)
Zestawy Lego Vidiyo - totalna Nowość od LEGO
bidon na wodę z edycji: Winter Travelki 2022
zestaw gadżetów tematycznych z edycji Camp Kids - Travelki 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
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.
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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
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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

Gdańsk - Wrzeszcz
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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

Gdynia - Śródmieście

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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