PÓŁKOLONIA

" Wytwórnia talentów "
Jerutki 2017 r.
Będziemy odkrywać ukryte talenty podczas ciekawych zajęć
animacyjnych. Obcując z przyrodą przemierzymy wiele
fascynujących tras, w trakcie których będziemy bawić
się w gry terenowe.
Podczas inspirujących warsztatów rękodzieła stworzymy
wiele niepowtarzalnych przedmiotów , kreatywnie
spędzając czas.
Warsztaty
* Światełkowa przygoda - Każdy wykona
świeczkę parafinową
* Zielnik - Tworzymy własny
* Latające zwierzęta - wykonamy latawce
* Pamiątka z wakacji - tworzymy z masy solnej
* Eco Recykling - Tworzymy litery 3D
* Malowanie figurek gipsowych
* PINIATA- Każdy stworzy własną
*Butelka wspomnień- zdobiona techniką
decoupage
*Świeczki żelowe- Każdy stworzy własną
używając do ozdoby darów natury
* Makieta miasto - posłuży do gry w kapsle
* Materiałowe tulipany
* Tworzenie biżuterii

ANIMACJE :
MASTER CHEF JUNIOR - konkurs kulinarny,
uczestnicy przygotują własne danie.
TURNIEJ MILIONERZY - Zabawa grupowa ,
podczas której uczestnicy odpowiadając na
pytania zdobywają talenty na swojej drużyny.
BALONIADA - zabawa drużynowa z
napełnionymi wodą balonami.
ZABAWY INTERPERSONALNE - Podczas
których uczestnicy poznają techniki radzenia
sobie ze stresem.
DUŻE BAŃKI MYDLANE - Każdy stworzy własną
DYSKOTEKA - Wybieramy Miss i Mistera ,
MALOWANIE TWARZY- specjalnymi farbami
ESC ROOM - Każda drużyna weźmie udział w
zabawie na czas w Grocie Nietoperza w
podziemiach
ZAJĘCIA SPORTOWE :
- piłka nożna
- siatkówka
- badminton
- II ognie
IMPREZKA NA ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII :
Rodzinne Ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz występ
naszych Artystów.
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Półkolonisty

STODOŁA TALENTÓW , a w niej :
- Warsztaty teatralne
- Piszemy scenariusz własnego przedstawienia
MALI GIGANCI
Zorganizujemy własny talent show, podczas
którego uczestnicy zaprezentują swoje talenty.
Wybierzemy gwiazdy, jury, dziennikarzy itp.
ŚCIANKA GWIAZD - Przygotujemy tło na
którym będą występowali nasi Mali Wielcy
Artyści.
POKAZ MODY - Uczestnicy przygotują pokaz
mody, zaprojektują stroje wg własnej koncepcji
oraz stworzą wybieg na którym je zaprezentują.
QUEST
Gra terenowa : " Poszukiwacze skarbów lasu " przejdziemy przez quest wykonując wiele zadań,
które doprowadzą nas do skrzyni ze skarbem.
PLAŻOWANIE
Wypad nad jezioro, plażowanie i kąpiele w wodzie
pod okiem ratownika.
PODCHODY
Uczestnicy podzielą się na II grupy, jedni
ukryją się w lesie , drudzy będą ich
szukać, wykonując zadania.

ZAPEWNIAMY :
- opiek wykwalifikowanej kadry od Pon.- Pt.
w godz. 8:00 - 16:00
- transport ze Szczytna
(Przystanek autobusowy Polo Market )
- Ubezieczenie NNW
- śiadanie + obiad
- realizację programu

TURNUSY:
03.07- 14.07.17 r.
17.07 - 28.07.17r.
31.07 - 11.08.17 r.

CENA: 550 zł/os.

10 dni bez weekendów
wiek uczestników 6lat - 12 lat Drodzy Rodzice

Zapisy już rozpoczęte, nie zwlekaj i
zapisz swoją pociechę już dziś.
Ilość miejsc na turnusie ograniczona.
Masz więcej pytań proszę dzwoń
509 753 852
ZAPISY W MAZUR-POL ul. Odrodzenia 18
w dniu zapisu płatne 100 zł zaliczki
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