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Oferta kolonii 2013 roku
Dom Kolonijny Franek we Władysławowie ul. Kolejowa 3, 84-120 Władysławowo
Termin 18.08.2013r. do 31.08.2013r. obecnie całkowity koszt wynosi 900,00 PLN, koszt ten
może ulec obniżeniu po otrzymaniu wpłat z 1% i otrzymaniu dotacji
Warunki zakwaterowania
Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 osobowych. Pokoje są z pełnym
węzłem sanitarnym oraz wyposażone są w szafy ubraniowe z wieszakami, szafki nocne, półki,
stół, krzesła w liczbie odpowiadającej ilości osób w pokoju, tv, internet.
Ilość miejsc w stołówce – stołówka dysponuje 90 miejsc. Ośrodek wyposażony jest również
własną kuchnię. Każdy z uczestników otrzyma 4 posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacje oraz suchy prowiant podczas wycieczek. Ponadto przez cały dzień
ogólnodostępne są napoje. Właściciele ośrodka przygotowują smaczne, domowe posiłki oraz
sami pieką ciasta dla uczestników.

PROGRAM:
- warsztaty językowe formie zabawy, plastyczne, muzyczne
- nauka tańca integracyjnego,
- gry i zabawy zespołowe,
- burza mózgów,
- integracja całej grupy,
- olimpiada sportowa,
- wycieczka autokarowa (Gdańsk, Gdynia, Sopot - aquapark, Hel)
- zwiedzamy w czasie wycieczek pieszych (Park linowy, port , muzem motyli, Hallerówka,
Aleja Gwiazd Sportu, muzeum bursztynów)
- spełnienie marzeń kolonisty,
- dzień wolontariatu,
- program sportowo animacyjny,
- dyskoteki, ogniska,
- rejs statkiem po morzu,
- nagrody za udział w konkursach, czapka z daszkiem.
Program będzie realizowany każdego dnia z poznawaniem kultury innych krajów np. dzień
australijski, francuski, amerykański, niemiecki, inrlandzi, indyjski, polski, szkodzki, gredzki itp.
Uczestnicy kolonii i wychowawcy są ubezpieczeni na okres wypoczynku. Ponadto Fundacja
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dowóz uczestników na kolonię i z
powrotem będzie autokarem. Zapewniamy opiekę pedagogiczną a także opiekę lekarską i
pielęgniarską.
W przypadku zainteresowania w/w ofertą prosimy o wysyłanie maila na adres:
fundacjaswiat@gmail.com
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Fundacja Świat z Uśmiechem
ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica
tel. 605447234
Bank Pekao S.A nr rachunku bankowego 46 1240 1994 1111 0010 2768 1711
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