Drodzy Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
w dniach 17 lipca – 27 lipca 2018 roku
organizuje
obóz rekreacyjny w Dźwirzynie

Atrakcyjna lokalizacja:
Dźwirzyno, to urocza mała miejscowość położona pomiędzy Morzem Bałtyckim
a jeziorem Resko-Przymorskie, 13 km na zachód od Kołobrzegu. Jezioro to połączone jest
z Bałtykiem kanałem, przez co stanowi wymarzone miejsce do uprawiania sportów wodnych.
A tych, którzy wolą kąpiele słoneczne, z pewnością usatysfakcjonuje szeroka i czysta plaża.

Zakwaterowanie:

Ośrodek Wypoczynkowy REJAL położony jest na obszarze otoczonym zielenią.
Wolnostojące jednopiętrowe budynki posiadają duże słoneczne 4, 5 - osobowe pokoje
z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami. We wszystkich pokojach znajduje się centralne
ogrzewanie.

Dodatkowe informacje o obiekcie:











świetlica wyposażona w TV i video
boisko do koszykówki
boisko do siatkówki
boisko do piłki nożnej
bardzo duży plac zabaw
sala dyskotekowa
sala ze stołami do tenisa
namiot 150m2 do prowadzenia zajęć
wypożyczalnia rowerów
teren obiektu jest ogrodzony

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w stołówce na terenie ośrodka.
Opieka: Doświadczona kadra pedagogiczna, opieka medyczna – lekarz i pielęgniarka całą
dobę w ośrodku kolonijnym, ratownik na plaży.

Planowany program:
 Wycieczka koleją wąskotorową Koszalin – Rosnowo
 wejście na zaporę wodną w Rosnowie
 zajęcia ekologiczne o wykorzystaniu energetycznym sił przyrody
 ognisko i poczęstunek
 upominki
 konkurs wiedzy
ekologicznej

 Wycieczka autokarowa do Centrum Słowian i Wikingów na Wyspie Ostrów
 zapoznanie z historią Wolina
i okresem wczesnego średniowiecza
 udział w różnorodnych warsztatach –
strzelanie z łuku, pisanie gęsim
piórem, lepienie z gliny, produkcja
filcu…
 gra terenowa – zadania z zakresu
dawnych rzemiosł i sprawnościowe
 „historyczny” plac zabaw
 poczęstunek z pieca chlebowego

 Wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów

 Gabinet Figur Woskowych
 Promenada Gwiazd


 Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu
 niezapomniane chwile w Parku Linowym
 zwiedzanie latarni morskiej

 Wycieczka autokarowe do Koszalina

 Multikino
 McDonald’s

 Plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika
 Dyskoteki
 Ogniska z pieczeniem kiełbasek
 Różnorodne zajęcia sportowe
 Konkursy z nagrodami: sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne itp.
 Upominki i dyplomy

Przewidywany koszt 11 - dniowego obozu to 1260,00 PLN
Zapisy do 10 stycznia 2018 roku
Dorota Hoffmann (e – dziennik lub sala 21)

Warunki uczestnictwa:


Pozytywna opinia o uczniu Dyrektora Szkoły.



Pisemna zgoda rodziców na wyjazd dziecka do 10 stycznia 2018r.



Wpłata I zaliczki w wysokości 500 zł do 10 stycznia 2018r.



Wpłata II zaliczki w wysokości 500 zł do 31 marca 2018r.



Wpłata pozostałej kwoty - 260 zł do 31 maja 2018 roku

Wszystkie wpłaty na konto: 32 1160 2202 0000 0003 2824 6773

Zebranie organizacyjne: połowa czerwca (inf. na str. internetowej szkoły)
Obóz ten będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zgłoszony do Kuratorium Oświaty.
Na życzenie Państwa Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 może wystawić zaświadczenie
do zakładu pracy o dofinansowanie obozu z funduszu socjalnego w Państwa zakładzie pracy.
.

