Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Ruda Śląska
zaprasza dzieci w wieku 7 – 15 lat na 14-dniowe
kolonie letnie nad morzem

w Ośrodku Wypoczynkowym
„Magnat” w Łebie.
Termin: od 24 czerwca do 7 lipca 2017 r.
Rodzice/opiekunowie płacą

1500,00 zł
/ Pozostałą kwotę dofinansowuje TPD/

Ośrodek „Magnat” położony jest w centrum Łeby, w ładnej, spokojnej dzielnicy willowej, w niedalekiej
odległości od morza i jeziora Sarbsko. Wokół budynku są duże, ogrodzone tereny zieleni przygotowane
do rekreacji i aktywnego wypoczynku : boisko do mini koszykówki, atestowany plac zabaw dla dzieci, mini
pola golfowe, trickbord – deski do ćwiczeń balansu ciała, ogródek grillowy, oczko wodne. Zakwaterowanie
w pokojach z łazienkami i WiFi.
W ośrodku znajduje się kryty basen z hydromasażem, gejzerem i sztuczną falą ( korzystanie z basenu
codziennie z wyjątkiem niedzieli

wg ustalonego harmonogramu, opieka ratownika). Uczestnicy mogą

korzystać z fitness outdoor – masaż Tai Chi. Dzieci mają do dyspozycji świetlicę ze sprzętem RTV,
profesjonalnym oświetleniem, sprzętem nagłaśniającym do organizacji dyskotek, imprez karaoke oraz projekcji
filmów ( mikrofony, głośniki, rzutnik), piłkarzyki, bilard oraz cymbergaj, a także stoły do ping ponga oraz
sprzęt sportowy (skakanki, piłki, zestawy do tenisa stołowego i badmintona). Do dyspozycji kolonistów boisko
Orlik.
Obiekt jest monitorowany całodobowo. W każdym pokoju znajdują się czujki pożarowe.
Oferujemy:









Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Całodobową opiekę medyczną.
Przewóz autokarem.
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ( śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego)
Atrakcyjne zajęcia w grupach .
Wycieczki autokarowe: Ruchome Wydmy i Słowiński Park Narodowy, Pojezierze Kaszubskie, Park Jurajski, Rejs
statkiem (do uzgodnienia na miejscu).
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Zapisy przyjmowane są do 28 kwietnia 2017 r.
Pełną wpłatę za kolonie należy uregulować do 15 maja 2017 r.
Informacji udzielają łącznicy TPD w szkołach. Karty do odbioru w: Szkole Podstawowej nr 2 ul. Gwarecka 2,
Gimnazjum nr 7 ul. Obrońców Westerplatte 2a .
Informacji udzielają również: Maria Jaskólska nr telefonu: 516469899
Maria Koj
nr telefonu 509983972

Zapraszamy !!!

