Dane aktualne na dzień: 22-01-2022 14:58

Link do produktu: https://travelkids.pl/polkolonie-lego-minecraft-2-p-12.html

Cena
RABAT

Opis
Pewnie jak każdy rodzic poszukujesz dla dziecka fajniejszej alternatywy niż spędzanie czasu przed telewizorem czy grając w
kolejne gry na smartfonie.
Zatem 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 LEGO MINECRAFTA - tematyki, która pokazuje Dzieciom jak świetnie można się bawić przenosząc do
rzeczywistości elementy ich ulubionej gry komputerowej!
Tu nie ma czasu na nudę! W naszym Kreatywnym Warsztacie zbudujemy m.in. ogrooooomny Labirynt XXL, a
każdy z Minecraftowców stworzy zdalnie sterowanego Creepera!
Warsztat wyposażony w całkiem nowe zestawy LEGO MINECRAFT!
Dzięki nowym zestawom Minecraftowym przetestujemy nasze zdolności budowania i znajomości biomów. Dokładnie tak, do
naszych 18 zestawów LEGO Minecraft dołączają nowe! To będzie ogromna dawka konstruktorskiej zabawy! Tym bardziej, że
rok 2022 jest jubileuszowy, to już 10 lat od powstania pierwszego zestawu Lego Minecraft i z tego co wiemy to szykują się
fenomenalne nowości!

Zostań Najlepszym Minecraftowcem!
Jakie są tajniki najlepszego Minecraftowca? Tego dowiesz się na naszych zimowych półkoloniach. Żaden Szkielet nie ukryje się
przed nami, kiedy nasze kreatywne pomysły zostaną przeniesione do rzeczywistości - stwórzmy razem Labirynt XXL.
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Lego Minecraft 2 to jedyna taka okazja, aby móc zaprzyjaźnić się z Creeperem! Teraz Creeper pójdzie tam, gdzie go
poprowadzimy, bez obawy, że wybuchnie! Najlepszy Minecraftowiec potrzebuje również uzbrojenia, dlatego wykraftujemy
nasz własny miecz, który ochroni nas przed niejednym Mobem.

Moc wyzwań i atrakcji!
Ale to nie wszystko! Fani wyzwań i niespodzianek mogą liczyć na moc atrakcji! Spróbujemy swoich sił w Pierwszej
fabularyzowanej przygodzie Minecraft! To od nas zależy jak potoczą się losy historii! Stań się bohaterem, podejmuj decyzję,
zdobywaj przedmioty i zwyciężaj. A jeśli czujesz, że szczęście jest po Twojej stronie, spróbujemy swoich sił podczas gry w
RAIDOWYM KOLE FORTUNY. Zakręć kołem, walcz o serduszka i nie daj się pokonać w najeździe złosadników! A kto nie miał
jeszcze okazji zmierzyć się w naszą minecraftową planszówkę XXL to będzie miał okazję, ale uwaga! - zmieniamy zasady gry!
Także wyskakuj z butów i wpadaj na planszę bowiem przed Tobą mega wyzwanie!

Tej zimy czas na sportową rewolucje!
W testowaniu refleksu i koordynacji pomogą Interaktywne Maty Taneczne. Podążaj za strzałkami i poruszaj się do swoich
ulubionych piosenek! Ale będzie..ZABAWA!

LEGO MINECRAFT 2
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?
Kreatywne Warsztaty - 5 dni fantastycznej zabawy podczas, której najfajniejsze elementy gry Minecraft
przeniesiemy do rzeczywistości - (my to nie gramy, my tu tworzymy kreatywnie)
Zestawy Lego Minecraft - ponad 24 tematyczne zestawy Lego Minecraft - każdego dnia zbudujemy inną przestrzeń
Minecraft
Autorski Program Półkolonii interaktywnej - gra fabularna stworzona specjalnie dla Uczestników naszych
Półkolonii
Zestawy Lego Mindstorms EV3 - zestawy do programowania, zbudujemy interaktywną konstrukcję, którą będziemy
poruszać zdalnie
Raidowe Koło Fortuny - teleturniej, który robi furorę wśród Dzieci
Gra XXL - w temacie Minecrafta - nasz autorski projekt, w której to Uczestnicy poruszają sie po planszy :)
Misja: Refleks - 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 - Ostatnie wolne miejsca!
Pozytywna Szkoła Podstawowa
Ul. Azaliowa 18
Gdynia Śródmieście - DODATKOWA GRUPA!!
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:
Raidowe Koło Fortuny - zgarnij nagrody!
Gra planszowa XXL
Ponad 24 zestawy Lego Minecraft + ogromna ilość ludzików - szykuje się świetna zabawa!
Wykraftuj własny Miecz - Dzieci zabierają miecze do domu :)
bidon na wodę z edycji: Winter Travelki 2022
zestaw gadżetów tematycznych z edycji Minecraft - Travelki 2022
opiekę wykwalifikowanych Wychowawców
ubezpieczenie,
Wyżywienie - informacje szczegółowe:
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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.

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:
Termin: Gdańsk Kokoszki: 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

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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