PROGRAM KOLONII
DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH I PROMOCJI ZDROWIA
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
2017 rok
(Podczas turnusu 14 dniowego)

WYCIECZKI AUTOKAROWE – 2 do wyboru:
•

Wycieczka do Karpacza – Muzeum Sportu, Muzeum Zabawek, Świątynia Wang
lub Karkonoskie Tajemnice + 1 z w/w
• Wycieczka do Jeleniej Góry – Muzeum Przyrodnicze i Zamek Chojnik
w Sobieszowie
• Wycieczka do Kowar - zwiedzanie Sztolni i Parku Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska
• Wycieczka do Zamku Czocha i Świeradowa Zdroju
• Wycieczka do Zamku Legend Śląskich w Pławnej połączona
z warsztatami artystycznymi
Inne rozwiązania i programy wycieczek autokarowych do uzgodnienia z dyrekcją
Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia.
Rozwiązania alternatywne uwzględniać będą dodatkowe koszty lub zamiennie
rezygnację z innej propozycji programowej, jeśli będą droższe niż planowane.
Programy szczegółowe wycieczek będą uzgodnione bezpośrednio z przewodnikiem

WYCIECZKI PIESZE –POZNAWANIE NAJBLIŻSZEJ OKOLICY
• Wjazd wyciągiem na Szrenicę, zejście przez Halę Szrenicką do Wodospadu
Kamieńczyka
• Wycieczka do Wodospadu Szklarki
• Wycieczka na Złoty Widok, grupy skalne „Chybotek” i „Grób Karkonosza”
• Wycieczka na Krucze Skały, Skałki Miłości i Sowie Skały
• Wycieczka do Muzeum Karkonoskiego, Muzeum Mineralogicznego
• Wycieczka do Leśnej Huty
• Wycieczka do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN (wystawa
Wirtualne Karkonosze)
Możliwość ujęcia w programie wycieczki do Parku Dinozaurów lub skansenu
Żelazny Tygiel Waloński

PONADTO W OFERCIE:
1. Zajęcia rekreacyjne – sportowe na terenie placówki np.:
• Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, plażową, koszykówkę i tenisa stołowego
• Gry i zabawy z wykorzystaniem chust animacyjnych i gier wielkoformatowych i inne
wg inwencji nauczycieli – wychowawców i dzieci
• Gry terenowe

2. Zajęcia kulturalne – rozrywkowe np.:
•
•
•
•

Karaoke
Wybory Miss i Mistera
Chrzest Kolonijny
Dyskoteki

3. Ognisko
4. Wyjścia na basen kryty (planowane wyjścia w zależności od potrzeb, za dopłatą lub
zamiennie za inne świadczenia programowe)
5. Konkursy wiedzy/quizy
6. Zajęcia w pracowni plastycznej
7. Udział w imprezach organizowanych przez miasto
8. Zajęcia z zakresu:
Do wyboru:
• profilaktyki uzależnień
• przeciwdziałania przemocy i agresji
• terapii pedagogicznej
• edukacji medialnej
Program kolonii może ulec modyfikacji (zmianie, skróceniu, wydłużeniu) ze względu
na okres trwania turnusu, wiek dzieci, warunki atmosferyczne, zainteresowania,
życzenia organizatora turnusu, itp.
Zmiany nie mogą przekraczać przyjętych kalkulacji kosztów przeznaczonych na
realizację programu.

