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ZIMOWISKO MŁODZIEŻOWE
Termin: 27.01.2019 /niedziela/ – 02.02.2019 /sobota /

Dla dzieci w wieku: 13-17 lat

Maksymalnie 12 osób w grupie.

Prowadzący: Łukasz Montygierd- Łoyba. Survivalowiec i podróżnik. Wychowawca 

w Ośrodku Frajda od lata 2018, którym podbił serca grup młodzieżowych.

CENA: 1250,00

Zniżka 55zł dla stałych klientów

•

Przeżyjesz niezapomnianą przygodę podczas nocnych podchodów i nawiążesz więzi w 

grupie dzięki wielu grom i zabawom tak w terenie jak i przy trzaskających w kominku 

płomieniach.

Podczas zimowiska nauczysz się:

• Rozpalać ognisko bez zapałek i zapalniczki w warunkach zimowych;

• Wybierać odpowiednie miejsce i przygotowywać obozowisko;

• Odnajdywać kierunki w terenie;

• Posługiwać się mapą i kompasem;

• Rysować mapy;

• Posługiwać się alfabetem morse’a;

• Pleść liny;

• Tworzyć proste narzędzia;

• Pozyskiwać wodę;

• Przygotowywać posiłki na ognisku;

Potrzebne wygodne ciepłe, nieprzemakalne ubranie i wygodne buty.

CENA: 1250,00

Zniżka 55zł dla stałych klientów
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UWAGA!!!

Pobyt rozpoczynamy w niedzielę 27.01.19 od godziny 14:00 (zaczynamy obiadem), a 

kończymy w sobotę 02,02,19 o godzinie 14:00 (po obiedzie). Dzieci można odbierać do 

godziny 15:00. W tym czasie dzieci są pod naszą opieką.

Telefony komórkowe są całkowicie zbyteczne, szczególnie dla młodszych dzieci.

Oto kilka argumentów, które wg naszego doświadczenia przemawiają za 

pozostawieniem telefonu komórkowego w domu:

Nie mamy tutaj dobrego zasięgu w żadnej sieci. Telefony zabierają dziecku uwagę i czas

jaki mogą poświęcić na zabawę, mogą ulec uszkodzeniu, trzeba pamiętać aby je 

ładować, wywołują panikę u rodziców kiedy dziecko zajęte zabawą nie odbiera telefonu.

Dla rodziców dostępne są dwa numery telefonów, pod które zawsze można zadzwonić, 

zasięgnąć szczegółowej informacji lub poprosić dziecko do telefonu.

Prosimy nie dzwonić po godz.19:00. Dzieci po całym dniu atrakcji są zmęczone i 

wieczorem szczególnie potrzebują naszej uwagi. W razie sytuacji trudnych i wyjątkowych 

pozostajemy zawsze w kontakcie z Rodzicem.

NOWOŚĆ! Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy pen drive ze zdjęciami z zimowiska.

DOJAZD:

Możliwy dojazd linią Emilbus pod opieką naszego wychowawcy. Koszt dodatkowy 

12zł/os w jedną stronę.

Godzina zostanie ustalona po ustaleniu osób chętnych do skorzystania z transportu.
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