
Zielona szkoła „Aktywne Mazury”
Termin: 30.09-4.10.2019

Ośrodek Gwarek w Pięknej Górze znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora i lasu, przytulne
pokoje oraz życzliwa i dyskretna obsługa zapewniają komfortowy wypoczynek. 

 

Malownicza  miejscowość  Piękna  Góra  jest  oddalona  o  krok  od  Giżycka  –  żeglarskiej  stolicy
Polski. Bezpośredni  dostęp  do  wody,  otaczający  las  oraz  piękne  widoki  tworzą  niepowtarzalną
atmosferę tego miejsca.
W ośrodku znajduje się ok. 275 miejsc noclegowych  w pokojach 3, 4, 5 osobowych z nowoczesną
łazienką, telewizorem, oraz widokiem na jezioro i las. To doskonałe miejsce wypoczynku zarówno
dla gości indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Na terenie ośrodka znajduje się również
bezpłatny, bezprzewodowy Internet.
Pragnącym pogodzić przyjemne z pożytecznym ośrodek gwarantuje duży wybór sal szkoleniowo-
dydaktycznych,  natomiast  bogate  zaplecze  sportowe  tworzy  różne  możliwości  aktywnego
wypoczynku  (park  linowy,  łucznictwo,  siatkówka,  piłka  nożna,  tenis  stołowy,  kajaki,  rowerki
wodne, żagle oraz wiele innych).
Piaszczysta plaża z kąpieliskiem, przystań żeglarska, a także sprzęt pływający pozwolą Państwu w
pełni korzystać z uroków Mazur. Wieczorem przy iskrach blasku płonącego ogniska wsłuchać się
będzie można się w szum lasu, oraz plusk fal.  

 

Zakwaterowanie:.  pokoje hotelowe 3,  4,  5 osobowe z nowoczesną łazienką z pełnym węzłem
sanitarnym, telewizorem.
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Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

Transport: autokar o podwyższonym standardzie spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa z
TV i WC. Szacowany czas przejazdu ok. 4 godziny.

Ubezpieczenie: NNW

 

Program pobytu

Wyjazd z pod szkoły o godzinie 8:00. Przejazd w kierunku Pięknej Góry (Giżycka).

Dzień I

15:00-16:00 Obiad
Team building – czyli budujemy zespół

Intelshow
19:00-20:00 Kolacja

Disco z DJ
Dzień II

9:00-10:00 Śniadanie
Warsztaty integracyjne „ja i moja klasa”

Survival
13:30-14:30 Obiad

Paintball
Symulacyjna gra medyczna

18:30-20:00 Kolacja
Ognisko z kiełbaskami z udziałem animatora

Dzień III

9:00-10:00 Śniadanie
Kryminalistyczna gra fabularna

13:30-14:30 Obiad
Sztuka komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Warsztaty teatralne
18:30-20:00 Kolacja

Dzień IV
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9:00-10:00 Śniadanie
Szkoła komandosów

13:30-14:30 Obiad
Pierwsza pomoc

Mistrz smaku
18:30-20:00 Kolacja

Wieczorna gra fabularna
Dzień V

9:00-10:00 Śniadanie. Pakowanie bagaży. Wyjazd w kierunku Warszawy

Wyjazd w kierunku Warszawy. Przyjazd pod szkolę około godziny 16:00. Zakończenie wyjazdu.

Cena: 850,00zł/os.

Cena zawiera:

- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie,
- zakwaterowanie w ośrodku Gwarek (4 noce) http://www.gwarek-mazury.pl/ 
- wyżywienie 3 posiłki dziennie, 
- realizację programu pod opieką wykwalifikowanej kadry (instruktorzy, animatorzy), 
- ubezpieczenie NNW,

Uwagi:

- ośrodek realizuje diety dla dzieci (posiłki jedynie do diet zdrowotnych (uczulenia), a nie 
preferencji żywieniowych, w przypadku diet bezglutenowych uczeń musi mieć ze sobą własne 
pieczywo oraz wędliny). Dieta w ośrodku kosztuje 90,00 zł/osoba. 
- uczestnicy podczas zajęć podzieleni są na grupy (klasy),  zajęcia odbywają się osobno z podziałem
na grupy z uwagi na komfort uczestników,
- szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem zostanie przesłany w tygodniu poprzedzający 
wyjazd,
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