PAUL Academy
Biuro Turystyczne
Szkoła Narciarstwa i Snowboardu

Obóz integracyjny – 3 dni
Jantar, 5-7.09.2018 r.
3 dniowy obóz integracyjny dzięki któremu uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznad swoje
koleżanki i kolegów z klasy oraz kadrę pedagogiczną. Ponadto wezmą udział w interesujących
warsztatach tematycznych.
I DZIEO "AKCJA INTEGRACJA", 05.09.18 r., poniedziałek
Zbiórka pod szkołą w godzinach porannych; przejazd do miejsca zakwaterowania; przywitanie
i przedstawienie zasad; czas na II śniadanie (we własnym zakresie); zajęcia zapoznawcze w
klasach, takie jak: Imiona, Sałatka owocowa, Przedstawienie się w parach, Dentysta,
Psychiatra, Specjalista, Bezludna Wyspa, Drzewo myśli; obiad i cisza poobiednia; klasowy rajd
integracyjny – uczestnicy przemieszczając się w grupach między punktami będą musieli
wykonad zadania wymagające komunikacji, współpracy i wzajemnej pomocy; czas na
przygotowanie prezentacji klasy; kolacja; prezentacja klas; nocleg.
II DZIEO "MAŁPI GAJ I WARSZTATY", 06.09.18 r., wtorek
Śniadanie; podział na II grupy: I grupa – wizyta w parku linowym; II grupa – warsztaty
(tematy do wyboru: taniec, dziennikarstwo, fotografia, rycerstwo, parkour, gra na bębnach)
obiad i cisza poobiednia; zamiana grup; kolacja w formie ogniska; spotkanie z
wychowawcą; dyskoteka.
III DZIEO "OSADNICY", 07.09.18 r., środa
Śniadanie; wydanie suchego prowiantu; wykwaterowanie; podział na II grupy: I grupa – czas
dla wychowawcy (ok. 1,5 godz.), II grupa strategiczna gra terenowa "Osadnicy" lub spacer
nad morze; zamiana grup; zdjęcie klasowe na zakooczenie obozu; powrót pod szkołę w
godzinach popołudniowych.
Cena od osoby:
150-180 os. – 319 zł/os.
W przypadku innej liczby uczestników cena może ulec zmianie.
1 nauczyciel na 10 uczestników jedzie gratis.
Cena obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację zajęd zgodnie z
programem, opiekę kadry instruktorskiej.
UWAGA: Należy byd przygotowanym na zmienną pogodę oraz zajęcia w terenie, podczas
których ubrania mogą ulec wybrudzeniu. Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie.
Zakwaterowanie w pawilonach w pokojach 4 osobowych z pościelą. W ośrodku znajduje się
kilka boisk sportowych, plac zabaw, park linowy, pole do minigolfa.
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