
ZAKOPANE 2023
Zimowiska profilaktyczne

Transport autokarem
7 dni/6 nocy w ośrodku na Olczy
3 posiłki dziennie + podwieczorek
Całodobową opiekę wychowawców
Opiekę pielęgniarki
Zajęcia warsztatowe z socjoterapeutą 

Zwiedzanie Zakopanego
Wyjście na lodowisko i do Aqua Parku
Zakopane
Wizytę w Papugarni i Domu do góry nogami
Bal karnawałowy
Zajęcia artystyczne
Zabawy z bańkami mydlanymi, kulą bumper
ball oraz chustą klanzą

Oferta obejmuje:

       z zakresu profilaktyki uzależnień i zagrożeń 
       społecznych

Zajęcia z instruktorem narciarstwa 

Wypożyczenie kompletu nart z kijkami 

Skipassy na stok

 
Możliwość dokupienia 
pakietu narciarskiego 

za jedyne 600 zł/os.
 

Oferta obejmuje:

      2 razy w ciągu turnusu

       i kaskiem

22-28.01.2023
29.01-04.02.2023

05-11.02.2023
12-18.02.2023
19-25.02.2023

Zapraszamy do zapisów
dzieci w wieku 6-17 lat

 
Cena:

1 399 zł/os. 
 



Program zimowisk*
 

Dzień 1:
Przejazd autokarem do ośrodka. Zakwaterowanie, przydział do grup, zapoznanie 
z regulaminem zimowisk, obiadokolacja. Cisza nocna i nocleg.
Dzień 2: 
Pobudka. Śniadanie. Spacer i poznanie najbliższej okolicy - Olczy. Warsztaty z zakresu
profilaktyki uzależnień (używki i uzależnienia behawioralne). Obiad. Odpoczynek.
Wymyślanie nazw grup i przygotowanie do prezentacji. Kolacja. Chrzest kolonijny.
Prezentacja grup i zabawy integracyjne. Cisza nocna i nocleg.
Dzień 3: 
Pobudka. Śniadanie. Zwiedzanie Zakopanego - spacer po Krupówkach i pod Wielką Krokiew.
Obiad. Odpoczynek. Zajęcia w grupach (konkursy artystyczne, konkurs Mam Talent, bitwa 
na śnieżki itp.). Kolacja. Wieczór filmowy. Cisza nocna i nocleg.
Dzień 4: 
Pobudka. Śniadanie. Wyjście do zakopiańskiego Aqua Parku. Obiad. Odpoczynek. Zabawy
integracyjne (bańki mydlane, chusta animacyjna klanza itp.). Warsztaty profilaktyczne 
na temat agresji, przemocy i relacji społecznych. Kolacja. Bal karnawałowy. Cisza nocna 
i nocleg.
Dzień 5: 
Pobudka. Śniadanie. Wizyta w Domu do góry nogami. Obiad. Odpoczynek. Wyjście 
na lodowisko. Kolacja. Dyskoteka. Cisza nocna i nocleg.
Dzień 6: 
Pobudka. Śniadanie. Wyjście do Papugarni. Obiad. Odpoczynek. Zajęcia w grupach 
(konkursy artystyczne, konkurs Mam Talent, bitwa na śnieżki itp.). Zabawa z kulami bumper
ball. Kolacja. Pożegnalne ognisko. Pakowanie. Cisza nocna i nocleg.
Dzień 7: 
Pobudka. Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd autokarem w drogę powrotną.

*Program jest ramowy, kolejność zajęć i atrakcji może ulec zmianie

12 307 03 00
kontakt@wloczykij.edu.pl


