FRAJDA 2020

WASZE DZIECI
SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE,
WIĘC:
jesteśmy elastyczni względem ich potrzeb
zawsze staramy się rozwiązywać problemy na bieżąco
pracujemy według sprawdzonych metod
stale się rozwijamy
pozostajemy z Wami w kontakcie podczas trwania turnusu

CO NAS WYRÓŻNIA:
ukierunkowanie na zainteresowania uczestników
wprowadzamy elementy aktywnej edukacji
indywidualne podejście do uczestnika
całodobowa opieka medyczna
nauka przez doświadczenie w zabawach i grach
bogata oferta tematyczna
profesjonalizm
Organizator Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Czarnocinie od 1996 roku
przyroda na wyciągnięcie ręki
małe grupy
100% zaangażowania

DZIĘKI NASZYM
TECHNIKOM PRACY
OFERUJEMY DZIECIOM
TO CO NAJLEPSZE:
RUCH, UŚMIECH, ZABAWĘ
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PROPOZYCJE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ośrodek „FRAJDA” w Czarnocinie

spis treści
Gdzie jesteśmy i co robimy?...................................................................................... 5
Mini Frajdzik 6 lat (turnus V).................................................................................... 6
Frajdzik poznaje świat - kolonia dla najmłodszych 7-11 lat (turnusy I,II,III,IV,V)......... 7
Frajdzik ART 10-13 lat (turnus IV)............................................................................. 8

SPIS TREŚCI

Wspólne bloki dla wszystkich programów.................................................................. 4

Frajda Dance & Fun 9-11 lat (turnus IV).................................................................... 9
Frajda Dance & Surf 13-17 lat (turnus III)................................................................. 9
Frajdzik Surfer 8-10 lat (turnusy I, II, IV)................................................................. 10
Mała Akademia Żeglarska 9-12 lat (turnus II, III)..................................................... 11
Wiatr i Woda Żagle Deska 11-13 lat (turnus II, III)................................................... 12
Windsurfing 11-17 lat (turnusy I, III)....................................................................... 13
Windsurfing z elementami bushcraftu 12-17 lat (turnus II)................................................. 14
Windsurfing - Deska na koniec lata 11-17 lat (turnus V)........................................... 15
Frajda Konna 9-16 lat (turnusy I, II, III, IV, V, IV+V).................................................. 16
UKULELE 12-17 lat (turnus IV)................................................................................. 17
Dowozy................................................................................................................... 18
Zniżki..................................................................................................................... 18
Zielone szkoły......................................................................................................... 19
3

WSPÓLNE BLOKI DLA WSZYSTKICH PROGRAMÓW

Wspólne bloki dla wszystkich
programów
u nas nie ma czasu na nudę:)
Zajęcia „outdoorowe”:
5 współpraca
5 budowanie zespołu
5 kreatywne myślenie
5 poznanie własnych ograniczeń i możliwości
5 nauka wzajemnego szacunku
5 pewność siebie
5 budowanie zaufania
5 budowanie nowych nawyków i spędzania czasu na świeżym
powietrzu

*Zajęcia „outdoorowe” to aktywna forma edukacji bazująca na
doświadczaniu. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie człowieka, jego umiejętności miękkich, społecznych. Są to zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności
outdoorowe – na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu środowiska.
Są to między innymi zajęcia wspinaczkowe, linowe, kajakowe,
żeglarskie, survivalowe, wędrówki, zadania grupowe, zakończone
zawsze podsumowaniem i omówieniem.

ZAPEWNIAMY:
5 zajęcia szkoleniowe
5 profesjonalny sprzęt
5 wykwalifikowaną kadrę
5 płytki akwen szkoleniowy
Wieczorne atrakcje dla całej kolonii….
5 ognisko z kiełbaskami
5 wieczory filmowe jak w kinie
5 dyskoteki
5 karaoke
5 bum bum rurki
5 ZUMBA
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 5

Ramowy plan dnia:
7:45
pobudka
8:00
bandera poranna
8:05
aktywne dzień dobry
8:30
śniadanie
9:15
konkurs czystości
10:00
zajęcia programowe
13:30
obiad
do 15:00 cisza poobiednia
15:00
zajęcia programowe
18:30
kolacja
20: 00
bandera wieczorna
do 21:45 zajęcia programowe ogólnokolonijne
22:00
cisza nocna

Zajęcia rekreacyjne:
5 zabawy w kajakach na wyznaczonym akwenie
5 wycieczka żeglarska
5 wycieczki rowerowe po okolicy
5 wspólne pieczenie pizzy
5 noc pod namiotami
5 wspinaczka na ściance wspinaczkowej
5 zabawy linowe
5 zabawy na świeżym powietrzu

CENA OBEJMUJE:
5 wyżywienie 4 razy dziennie
5 ubezpieczenie uczestnika
5 opiekę pedagogiczną
5 opiekę medyczną /całodobową/
Na zakończenie turnusu każdy uczestnik otrzymuje
pen drive zawierający zdjęcia z kolonii oraz pamiątkową
koszulkę firmową.
Turnus zaczynamy kolacją, a kończymy obiadem.
Turnusy I, II, III, IV rozpoczynamy w NIEDZIELĘ godz.18:00,
a kończymy w PIĄTEK godz. 17:00
Turnus V rozpoczynamy w SOBOTĘ godz.18:00,
a kończymy w NIEDZIELĘ godz. 17:00
Turnus IV+V rozpoczynamy w NIEDZIELĘ godz.18:00,
a kończymy w NIEDZIELĘ godz. 17:00
5 Ośrodek „Frajda” w Czarnocinie/ budynek murowany
o standardzie turystycznym/
5 Na miejscu: stołówka, sala kominkowa, sala tanecznoteatralna, salka warsztatowa
5 Rozległa mielizna Zalewu Szczecińskiego
5 70 km od Szczecina
5 200 m od plaży

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru
Non-formal and Outdoor Education Center
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Poszukujemy partnerów do realizacji wspólnych projektów:
teatralnych, muzycznych, ekologicznych.
Jeżeli szukasz miejsca do realizacji projektów napisz do nas
www.nieformalna.com.pl
e-mail: centrum.nfe@gmail.com

Gdzie jesteśmy i co robimy
SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „FRAJDA”
jest ośrodkiem, który specjalizuje się głównie w wypoczynku dzieci
i młodzieży. Ma swoją siedzibę we wsi Czarnocin koło Stepnicy
(70 km od Szczecina), nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego,
200 m od plaży.

POŁOŻENIE ośrodka nad wodami Zalewu Szczecińskiego z
dala od ruchu ulicznego, w pobliżu fantastycznej przyrody daje
możliwość wprowadzania szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych, poznawczych i aktywności ruchowej w plenerze. Przewaga
zachodnich, przyjaznych dla surferów wiatrów oraz fantastyczne,
baśniowe zachody słońca potęgują atmosferę letniej przygody.
PROGRAMY, które realizujemy od 1993 roku są planowane
i układane zgodnie z potrzebami rozwojowymi młodych ludzi
uwzględniając i wykorzystując przede wszystkim ich naturalną
chęć ruchu, ciekawość świata i kontaktów towarzyskich. Co roku
udoskonalamy nasze programy dostosowując je do zmieniających
się potrzeb otaczającego nas świata. Nasze lokalne bogactwa naturalne, jak woda, las i otaczająca nas przyroda, a także własna
baza lokalowa i sprzętowa oraz dobrze przygotowana kadra
umożliwiają nam pełną satysfakcji pracę z dziećmi i młodzieżą.

Zaletą miejsca umożliwiającą nam bezpieczne prowadzenie zajęć w wodzie jest ogromna płycizna ciągnąca się
wzdłuż brzegu i sięgająca 1 km w głąb Zalewu Szczecińskiego.

OBIEKT
Dom w starym, charakterystycznym dla tego regionu stylu
pruskiego muru. Wszystkich miejsc noclegowych 100. Wszystkie grupy wiekowe znajdują się w jednym budynku. Obiekt
znajduje się na bezpiecznym, ogrodzonym terenie. Pokoje od 2
do 8-osobowych. Łazienki i prysznice na korytarzach.

Oferujemy m.in. zajęcia windsurfingowe, żeglarskie, wspinaczkowe, jazdę konną, wprowadzamy zabawy integrujące grupy, poprawiające komunikację interpersonalną, uczymy rozwiązywania
problemów. Współpracujemy ze szkołami oraz organizacjami non-profit, bierzemy udział w europejskich projektach edukacyjnych.

Do dyspozycji grup:
5 piaskowe boisko do siatkówki plażowej
5 asfaltowe boisko do koszykówki
5 trawiaste boisko do piłki nożnej
5 szkoleniowa ścianka wspinaczkowa o wysokości 12 m
5 duża świetlica z kominkiem
5 sala lustrzana do zajęć muzyczno-teatralnych
5 stołówka dla 70 osób
5 sklepik
5 KARAOKE, FILMY JAK W KINIE
5 dodatkowa salka warsztatowa
5 posiadamy własne kajaki, żaglówki i rowery

KADRA to osoby o wykształceniu pedagogicznym, w większości
nauczyciele WF lub studenci AWF, instruktorzy żeglarstwa i wspinaczki. Szkolimy się i zdobywamy doświadczenie w Europejskich
Centrach Outdoorowych w Anglii, Niemczech, Słowenii, Rumunii,
Holandii, Węgrzech. Co roku prowadzone są w ośrodku dodatkowe szkolenia dla nowych pracowników uwzględniające specyfikę Na terenie ośrodka:
miejsca i charakter pracy, a także doskonalące metody pracy z 5 Licencjonowana Szkoła Windsurfingu
dziećmi i młodzieżą.
5 Frajdowa Szkółka Jazdy Konnej

GDZIE JESTEŚMY I CO ROBIMY?

NASZĄ IDEĄ jest promowanie założeń edukacji nieformalnej oraz tworzymy CENTRUM , gdzie młody człowiek
poszerza wiedzę praktyczną o otaczającym nas świecie oraz
poprzez zabawę i zdobyte doświadczenie rozwijać swoje zainteresowania. Więcej na temat edukacji nieformalnej na stronie
www.nieformalna.com.pl
Podstawowym KRYTERIUM podziału dzieci na określone zajęcia
jest kryterium wieku. Dobieramy odpowiednie zabawy i przydzielamy zadania tak, aby każdy mógł poczuć smak zwycięstwa
i satysfakcji.
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MINIFRAJDZIK
6 lat

MINI FRAJDZIK

Oferta skierowana do najmłodszych pociech, które po raz pierwszy będą na wakacjach bez rodziców. Czy 6 letni maluch może wyjechać
na wakacje samodzielnie? Wszystko zależy od charakteru dziecka i jego rozwoju emocjonalnego. Jeśli państwa dziecko ma już doświadczenie związane z rozłąką z rodzicami i wiecie jak reaguje, gdy nie ma najbliższych mu osób w pobliżu, proponujemy bezpieczne i
ciekawe zajęcia dla dzieci w kameralnej grupie.
Podczas 6-dniowego pobytu maksymalnie wykorzystamy otaczającą nas przyrodę i ekologiczne czyste powietrze.

Program:
5 codzienne gry i zabawy na świeżym powietrzu
5 zdobywanie sprawności mini frajdzika: artystę, leśnika,
strażaka, kucharza
5 zwiedzanie stajni oraz poznanie naszych koników. Dzieci
dowiedzą się dlaczego konie są w łatki, co jedzą i co chcą
powiedzieć strzygąc uszami
5 wycieczka kajakiem z opiekunem po wyznaczonym
akwenie, wyprawa żaglówką
5 wspólne pieczenie kolorowych ciasteczek
5 wizyta straży pożarnej. Każdy uczestnik będzie mógł
zajrzeć do prawdziwego wozu strażackiego, przymierzyć
prawdziwy strój strażacki
5 wieczorem obowiązkowo pogaduchy z wychowawcą
i bajki na dobranoc…
Opiekę nad grupą sprawuje kadra pedagogiczna
posiadająca praktykę pedagogiczną i przedszkolną

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Grupa zakwaterowana z opiekunem w jednej sali

Termin:
V
22.08 - 30.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

1 155 zł

SZKOŁA WINDSURFINGU
Windsurfingowe Weekendy
Kursy dla dzieci i dorosłych.
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Dla uczestników szkoleń, specjalne
ceny na zakup sprzętu
windsurfingowego w sklepie
Energysports.pl
Szczecin-Mierzyn, ul. Welecka 1a

Czarnocin: tel. 503076313
Czaplinek, tel. 790434746

Frajdzik Poznaje Świat
grupa młodsza 7-9 lat, grupa starsza 10-11 lat
KOLONIA DLA NAJMŁODSZYCH

„Frajdzik poznaje świat” to aktywna i pełna wrażeń kolonia dla najmłodszych uczestników. Szczególnie polecany dla dzieci, które
po raz pierwszy jadą na kolonie. Każdego dnia nasi podopieczni zdobywają nowe sprawności, nabywają nowych umiejętności, uczą się
samodzielności, poznają ciekawe wiadomości podróżując po różnych zakątkach świata. Każda sprawność to fantastyczna podróż w jedno
miejsce na Ziemi lub w kosmos. Ponadto to co najmniej jedna nowa umiejętność, świetna zabawa i powód do dumy.
Kadra prowadząca to starannie dobrani nauczyciele, wychowawcy, animatorzy, studenci kierunków pedagogicznych. Każdy z nich przed
podjęciem pracy w naszym ośrodku przechodzi obowiązkowe szkolenie pod kątem naszych programów.
KUCHARZ - przygotowuję jedzonko, umiem posługiwać
się narzędziami kuchennymi, potrafię zrobić przepyszną
pizzę.
Znam specjały jakie są serwowane w danym kraju.

MĄDRY ROWERZYSTA - już wiem kto ma pierwszeństwo na drodze i dlaczego….
Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. Program uzupełniany o wycieczki rowerowe na otwartej, bezpiecznej
przestrzeni wśród otaczającej przyrody.

CHIŃCZYK - umiem poradzić sobie z pałeczkami, potrafię
napisać swoje imię w chińskim języku.

KAJAKARZ - już nie boję się wody, umiem sobie poradzić
w kajaku.
Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz omówiona
zostaje szczegółowo instrukcja używania wioseł i wsiadania do
kajaku. Co zrobić żeby skręcić lub popłynąć do tyłu, a także jak
współpracować z towarzyszem w kajaku?

RZEŹBIARZ - samodzielnie stworzyłem swoją rzeźbę.
Dzieci mają okazję popracować manualnie z dłutem, strugając
ciekawe przedmioty z pomocą każdego dziecka, a poczucie satysfakcji z pierwszych samodzielnie wykonanych rzeźb jest bezcenne.

MAŁY ŻEGLARZ - znam podstawowe węzły żeglarskie,
wiem co to dziób i szot, nie boję się przechyłów.
Podczas zajęć uczestnicy poznają 3 podstawowe węzy żeglarskie,
wiedzą czym różni się dziób od rufy, a także posmakują żeglarskich emocji podczas rejsu Frajdową łodzią.

STRAŻAK - Mamo! Tato! Ja też chcę zostać strażakiem.
Na ta sprawność dzieci czekają z niecierpliwością. Wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej, przejażdżka wozem strażackim, przymierzenie strojów strażackich, pokazy strażaków, nauka bandażowania
oraz podstawy ratownictwa, to ogromne przeżycie dla dzieci, na
koniec atrakcja od samych strażaków-prysznic szlaufem strażackim.

MAGIK - poznałem triki i magiczne sztuczki, już wiem
jaką kartę wybrałeś.
Dzieci poznają proste sztuczki jakimi mogą zaprezentować się
przed pozostałymi uczestnikami podczas mini pokazu. Zajęcia
rozbudzają wyobraźnię, a także uczą koncentracji.
KONIARZ - poznaję końskie tajemnice, już wiem gdzie
koń śpi, co je i w co jest ubierany.
Dzieci mają okazję wysłuchać oraz poznać końskie tajemnice,
wspólnie czeszą, czyszczą grzywę oraz spacerują na koniu. Dodatkowo czeka ich wyprawa wozem konnym po okolicy.

KOMANDOS – już nie boję się nocy, wysokości, umiem
wspiąć się na ściankę i zjechać po tyrolce.
Ta sprawność wymaga od dzieci samodzielności i odwagi a także
pokonywania lęków i słabości. Dzieci samodzielnie rozkładają namioty w których nocują na terenie ośrodka. Uczestnicy dzielnie
wspinają się po ściance, kamuflują w lesie, pokonują tor przeszkód… od samego początku nikogo nie trzeba przekonywać, że
to świetna przygoda i zabawa.

GEOGRAF - umiem przewidzieć przygodę, znam kierunki
świata, umiem odczytać z mapy.
Podczas zajęć dzieci uczą się przewidywania pogody z kształtów
chmur, kolorów zachodu słońca i na pewno ułatwią najmłodszym
poruszanie się po świecie.
CYRKOWIEC - znam kilka cyrkowych sztuczek, umiem
żonglować i kręcić talerzykami.
Na koniec wspólny pokaz cyrkowy z wykorzystaniem elementów
cyrkowych w których czują się najlepiej.

TANCERZ - umiem zatańczyć i zaprezentować całej grupie nowy układ taneczny.
Dzieci mają okazję nauczyć się prostego układu tanecznego, w
którym muszą zapamiętać wykonywane ruchy, a zwieńczeniem
tanecznej zabawy jest pokaz dla całej kolonii.

FRAJDZIK POZNAJE ŚWIAT

Program:
Zdobywanie sprawności
W zależności od zainteresowania grupy i warunków pogodowych,
w trakcie jednego turnusu dzieci zdobywają minimum 6 z następujących sprawności:

INDIANIN - wiem jak przetrwać w lesie, potrafię rozpalić ognisko, zbudować szałas, umiem rozszyfrować
wiadomość.
Dzieci uczą się praktycznego poruszania się po lesie oraz orientacji
w terenie. Jako prawdziwi Indianie wykonują różnorodne narzędzia, ozdoby indiańskie i inne przedmioty. Na koniec niespodzianka- „gady” na patyku pieczone na ognisku.

POLICJANT-znam numery alarmowe, wiem jak zachować
się na drodze, wiem na czym polega praca policjanta.
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci nie muszą umieć pływać.
5 Zajęcia w wodzie prowadzone są na płytkim akwenie
w obecności ratownika.

Termin:
I

28.06 - 10.07.2020

II

12.07 - 24.07.2020

III

26.07 - 07.08.2020

IV

09.08 - 21.08.2020

V

22.08 - 30.08.2020

2 805 zł
2 805 zł
2 805 zł
2 805 zł
1 700 zł

ZNIŻKI na str. 18

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻKI !
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Frajdzik ART
10-13 lat

FRAJDZIK ART

Warsztaty artystyczne stworzone z myślą o „małych artystach”, których zainteresowania podążają w kierunku manualnych zdolności.
Różnorodny wachlarz technik jakie będą wykorzystywane podczas całej kolonii będzie zachętą do kontynuacji najbardziej odpowiedniego „stylu” w jakim czuje się uczestnik.
Zależy nam aby każdy z uczestników mógł poznać wiele technik pracy artystycznej, zrealizował się twórczo, mógł odkryć drzemiący w
sobie talent oraz potencjał.

Dzięki proponowanym zajęciom dzieci mogą:
5 rozwinąć zdolności manualne oraz wyobraźnię
5 ćwiczyć koncentrację
5 poznać różne techniki artystyczne
5 kształtować własny gust artystyczny
5 relaksować się i dobrze się bawić tworząc własne dzieła
sztuki
5 odkrywać swój potencjał twórczy
Na zajęciach będziemy modelować, malować najróżniejszymi
technikami i na różnych materiałach, tańczyć, lepić, projektować,
przyrządzać artystycznie wykonane jedzonko, wyszywać, wcielać
się w różne postacie …
U nas nie ma ocen i krytyki. Program zajęć dostosowujemy do
zainteresowań i możliwości danej grupy.
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

W programie:
5 Szafa Marzeń -stwórz własną kreację, w której będziesz
mógł się zaprezentować podczas artystycznej sesji
zdjęciowej
5 Koralik- oryginalna biżuteria zrobiona wg własnego projektu -kolczyki, bransoletki, naszyjniki i inne cudeńka
5 Bik łyk – skomponuj swój oryginalny kubek na herbatkę
5 Przygoda….z techniką decoupage
5 Warsztaty koszulkowe- zaprojektuj koszulkę o jakiej
marzyłeś
5 Scrapbooking, czyli własnoręcznie zaprojektowany ozdobny
fotoalbum ze zdjęciami z każdego dnia kolonii
5 Świeczkowisko, czyli wyjątkowe, kolorowe świeczki zrobione wg własnego pomysłu
5 Wodne fantazje, czyli taniec barw na wodzie.
5 Sztuka od kuchni- upiecz oryginalne ciasteczka, pizzę wg
własnego pomysłu oraz przyrządź najbardziej odlotową
kanapkę
5 W swoim rytmie-rytmiczne tańce i zabawy przy muzyce
5 Gliniane ozdoby, odlewy gipsowe i inne cudeńka do
Twojego domku…
5 „Rzeźbienie” w naturze
5 Plenerowe warsztaty plastyczne
5 Malowanie na szkle
5 U-szycie-przytulaki

Termin:
IV
09.08 - 21.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

Warsztaty zimowe!

2 640 zł

09-15.02.2020r

tematy:
5 UKULELE
5 MAŁY STOLARZ
5 ART & CRAFT
5 TANECZNE
5 ECO FRAJDZIK
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Frajda Dance & Fun
9-11 lat
Zajęcia prowadzone są na sali z lustrami co ma duże znaczenie w poprawie sylwetki, nauczaniu poprawności i estetyki ruchu.

Cele:
� kreatywna zabawa ruchem i ciałem
� zwiększenie świadomości własnego ciała, ogólnej sprawności
i kondycji fizycznej
� pobudzenie kreatywności podczas pracy metodą teatru cieni
oraz tworzenia własnych układów tanecznych
� integracja
� dobra zabawa
Program obejmuje:
WARSZTATY TANECZNE:
5 2 x dziennie na sali tanecznej lub w terenie
5 poznanie prostych technik tanecznych różnych rodzajów
tańca
5 tworzenie układów tanecznych
Zajęcia taneczne prowadzone są w małej grupie max do 12 os.
Do zajęć wymagany jest strój sportowy oraz miękkie obuwie
sportowe lub baletki.

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
IV
09.08 - 21.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

FRAJDA DANCE & SURF

Dla dzieci, które lubią muzykę, taniec i ruch. Zajęcia obejmują lekcje rytmiki, zabaw muzycznych i rozwijają inwencję twórczą.

2 860 zł

Frajda Dance & Surf
13-17 lat
Dla osób lubiących ruch i dobrą zabawę. Obóz mix tance-deska jest połączeniem tańca oraz nauki pływania na windsurfingu.
Warsztaty taneczne prowadzone przez Irminę Łachacz - dyplomowanego pedagoga tańca, animatora kultury o specjalności taniec,
instruktora tańca sportowego oraz ZUMBY, trenerkę outdooru, od wielu lat związaną z Frajdą.
Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu a także zapalonych windsurferów.

Cele:
� kreatywna zabawa z ruchem i ciałem
� zwiększenie świadomości własnego ciała, ogólnej sprawności
i kondycji fizycznej
� pobudzenie kreatywności podczas pracy z teatrem cieni
oraz własnych układów tanecznych
� opanowanie podstaw techniki samodzielnego żeglowania
na desce
� integracja
� dobra zabawa

SZKOLENIE WINDSURFINGOWE:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską
5 uproszczony zwrot na wiatr/z wiatrem
5 żeglowanie kursami
5 1,5 h zajęć z instruktorem
Zajęcia prowadzone w grupach max 12 osób na sprzęcie
renomowanych producentów Ezzy Sails, Naish, Exocet.
Do zajęć na wodzie wymagane jest obuwie do pływania /mogą
być tenisówki z gumową podeszwą/.
Program obejmuje:
WARSZTATY TANECZNE:
5 poznanie technik tanecznych tj. taniec nowoczesny, modern
jazz, ZUMBA, elementy hip-hopu
5 doskonalenie umiejętności tanecznych
5 praca z teatrem cieni
5 tworzenie układów tanecznych
5 pokazy taneczne
5 3 h dziennie zajęć z instruktorem
Zajęcia taneczne prowadzone są w grupach max 12 osób w sali
tanecznej wyposażonej w lustra i parkiet.
Do zajęć tanecznych wymagany jest strój sportowy oraz miękkie
obuwie sportowe lub baletki

Uwaga!!! Uczestnik musi posiadać
pływackie w stopniu bardzo dobrym

umiejętności

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
III
26.07 - 07.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

2 882 zł
9

FRAJDZIK SURFER
8-10 lat

Obóz polecany dzieciom, które czują windsurfingowy klimat, lubią plażę i słońce oraz aktywne formy spędzania czasu. To świetna
propozycja dla najmłodszych dzieci, w której łączymy świat zdobywania przygód i sprawności z pływaniem na desce.

FRAJDZIK SURFER

Frajdzik SURFER nie jest obozem sportowym i nie ma nic wspólnego z wyczynem. Nie obciążamy młodego organizmu treningami.
Zachęcamy do poznania nowej dyscypliny przez: zabawę, przyjazne relacje z opiekunami i naukę w małej w grupie.

Cele obozu:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce z żaglem
5 uzyskanie podstawowych umiejętności i wiedzy żeglarskiej
5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego
trybu życia
5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów, a nawet tańców
5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania
czasu wolnego
5 dobra zabawa

Zapewniamy: Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną
naukę: deska, pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka
asekuracyjna.
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą
we własnym zakresie
UWAGA!!! Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności
pływania w stopniu bardzo dobrym. Lęk przed wodą
utrudnia postęp w zajęciach.

MISTRZ MANEWROWANIA - Umiem żeglować tam, gdzie
chcę, a nie tam, gdzie pcha mnie wiatr.
KOMANDOS - Już nie boję się nocy, wysokości, umiem wspiąć
się na ściankę i zjechać po tyrolce. Ta sprawność wymaga od dzieci
samodzielności i odwagi a także pokonywania lęków i słabości.
Dzieci samodzielnie rozkładają namioty w których nocują na terenie ośrodka. Uczestnicy dzielnie wspinają się po ściance, kamuflują
w lesie, pokonują tor przeszkód. Od samego początku nikogo nie
trzeba przekonywać, że to świetna przygoda i zabawa.
SUPER KUCHARZ - Przygotowuję jedzonko, umiem posługiwać
się narzędziami kuchennymi, potrafię zrobić przepyszną pizzę.
Znam specjały jakie są serwowane w danym kraju.
ROZBITEK - Wiem jak przetrwać w lesie, potrafię rozpalić ognisko, zbudować szałas, umiem rozszyfrować wiadomość.
Dzieci uczą się praktycznego poruszania się po lesie oraz orientacji w terenie. Jako prawdziwi rozbitkowie wykonują różnorodne
narzędzia, tratwę, szałas. Na koniec niespodzianka- „gady” na
patyku pieczone na ognisku.
NAWIGATOR - Umiem przewidzieć pogodę, znam kierunki
świata, umiem odczytać z mapy.
Podczas zajęć dzieci uczą się przewidywania pogody z kształtów
chmur, kolorów zachodu słońca czy na pewno ułatwią najmłodszym poruszanie się po świecie.
CYRKOWIEC - Znam kilka cyrkowych sztuczek, umiem żonglować i kręcić talerzykami.
Na koniec wspólny pokaz cyrkowy z wykorzystaniem elementów
cyrkowych w których czują się najlepiej.
KONSTRUKTOR - Samodzielnie stworzyłem swoją rzeźbę.
Dzieci mają okazję popracować manualnie z dłutem, strugając
ciekawe przedmioty z pomocą każdego dziecka, a poczucie satysfakcji z pierwszych samodzielnie wykonanych rzeźb jest bezcenne.

Zajęcia programowe windsurfingowe 1,5h/dziennie z
instruktorem obejmują:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka taklowania
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag, fordewind
5 uproszczony zwrot na wiatr
5 uproszczony zwrot z wiatrem
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Sprzęt: Posiadamy szeroki wybór desek i pędników o powierzchni od 1,5 m² do 7,5m². Sprzęt jest dobierany do warunków
wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników.
Pracujemy na sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails,
Naish, Exocet.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka taklowania
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
5 żeglowanie kursami-badewind, półwiatr, baksztag,
fordewind
5 uproszczony zwrot na wiatr
5 uproszczony zwrot z wiatrem

Pozostałe zajęcia programowe to zdobywanie
sprawności i zabawy ogólnokolonijne:
W zależności od zainteresowania grupy i warunków pogodowych,
w trakcie jednego turnusu dzieci zdobywają minimum 4 z następujących sprawności:
MĄDRY ROWERZYSTA - Już wiem kto ma pierwszeństwo na
drodze i dlaczego….
Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. Program uzupełniany o wycieczki rowerowe na otwartej, bezpiecznej
przestrzeni wśród otaczającej przyrody.
KAJAKARZ - Już nie boję się wody, umiem sobie poradzić w
kajaku..
Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz omówiona
zostaje szczegółowo instrukcja używania wioseł i wsiadania do
kajaku. Co zrobić żeby skręcić lub popłynąć do tyłu, a także jak
współpracować z towarzyszem w kajaku?
KRÓL WIATRÓW - Wiem, skąd wieje i umiem nazywać kursy
względem wiatru

STRAŻAK - Być strażakiem to jest to!
Na tą sprawność dzieci czekają z niecierpliwością. Wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej, przejażdżka wozem strażackim, przymierzenie strojów strażackich, pokazy strażaków, nauka bandażowania
oraz podstawy ratownictwa, to ogromne przeżycie dla dzieci, na
koniec atrakcja od samych strażaków-prysznic szlaufem strażackim.
POLICJANT - Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się na
drodze, wiem na czym polega praca policjanta
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w
stopniu bardzo dobrym.
5 Zajęcia w wodzie prowadzone są na płytkim akwenie
w obecności ratownika.

Termin:
I
28.06 - 10.07.2020
II
12.07 - 24.07.2020
IV
09.08 - 21.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

2 882 zł
2 882 zł
2 882 zł

MAŁA AKADEMIA
ŻEGLARSKA
9-12 lat
Obóz skierowany do młodych wilków morskich, którzy chcieliby poczuć wiatr w żaglach i nauczyć się samodzielnie żeglować. Podstawową ideą grupy żeglarskiej jest to by „być w rejsie nawet na lądzie”. Przez 2 tygodnie uczestnicy tworzą załogę, a załoga to coś więcej niż
grupa. Zdobywają frajdowe sprawności żeglarskie. Grupa młodych żeglarzy liczy maksymalnie do 7 osób!

Nasi instruktorzy zadbają o to, aby dzieci wyjechały z kolonii z
podstawowymi wiadomościami na temat żeglarstwa, ale przede
wszystkim aby przełamały strach przed przestrzenią, wiatrem i
żywiołem.
Sprzęt:
Do dyspozycji uczestników są jednoosobowe łódki typu OPTYMIST
oraz siedmiometrowe dwumasztowe łodzie żaglowe typu
SZÓSTKI. Zajęcia w naszej żeglarskiej akademii są doskonałym
wstępem do dalszej żeglarskiej przygody. Program uzupełniony
jest niezbędną teorią potrzebną do żeglowania.

MAŁA AKADEMIA ŻEGLARSKA

Cele obozu:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania
5 uzyskanie podstawowych umiejętności i wiedzy żeglarskiej
5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego
trybu życia
5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów , a nawet
tańców
5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania
czasu wolnego
5 dobra zabawa

Program:

Nawigator - Umiem stworzyć własną mapę

Zdobywanie Sprawności:

Skipper / Mistrz Manewrowania - Umiem żeglować tam,
gdzie chcę, a nie tam, gdzie pcha mnie wiatr

Majtek Okrętowy - Umiem zawiązać najważniejsze węzły i
nieobce jest mi szorowanie pokładu
Żaglomistrz - Umiem nazwać wszystkie żagle, wiem co to rozprze, a co gafel
Wachtowy - Umiem wybijać szklanki i znam zasady odmierzania czasu na żaglowcu

Wilk Morski - Nie straszny mi cały dzień na wodzie
Stary Zejman - Żeglarska gwara? Nic prostszego
Zajęcia żeglarskie- min 3 godziny dziennie, prowadzone są na
płytkim akwenie. Przed każdymi zajęciami omawiane są zasady
bezpieczeństwa na wodzie. Zapewniamy podręczniki o tematyce
żeglarskiej i salkę żeglarską.

Trapowy - Nie zasnę, czuwając przy łodzi
Bosman - Umiem samodzielnie otaklować swoją łódeczkę
Kuk - Umiem przygotować prowiant na rejs
Szantymen - Znam żeglarskie pieśni
Konstruktor Łodzi - Umiem stworzyć własną łódeczkę
Żeglarz na Bocianim Gnieździe - Orientuję się w kierunkach
świata, nawet gdy patrzę na wodę z góry
Instruktor Żeglarstwa - Dzielę się swoją wiedzą żeglarską z
najmłodszymi grupami podczas dnia Żeglarza
Szyper - Wiem, skąd wieje i umiem nazywać kursy względem
wiatru

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu
bardzo dobrym!

Termin:
II
12.07 - 24.07.2020
III
26.07 - 07.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

2 882 zł
2 882 zł
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Wiatr i Woda
Żagle i Deska
11-13 lat gr starsza
Oferta skierowana do wszystkich aktywnych, lubiących wodę dzieci zainteresowanych sportami wodnymi. Stworzyliśmy nową ofertę
letnią dającą możliwość skorzystania z nauki windsurfingu i żeglarstwa. Dlaczego wiatr i woda? Bo to one królują na obozie. Nasi
instruktorzy dadzą uczestnikom możliwości poznania obu sportów i spróbowania swoich sił w sportach wodnych. Po dwutygodniowym
turnusie dzieci będą miały poczucie zdobycia nowych umiejętności i przygody, a w przyszłości chętnie będą kontunuować sporty wodne.

WIATR I WODA ŻAGLE DESKA

Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu oraz żeglarzy, dla których praca jest pasją i
wiąże się z zamiłowaniem do wody oraz pracą z młodzieżą.

Cele obozu:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce
windsurfingowej i łódkach typu Optymist
5 uzyskanie umiejętności i wiedzy żeglarskiej
5 wzbudzenie pasji do aktywnych form spędzenia wolnego czasu
5 kształtowanie umiejętności miękkich tj: samodzielność
i odpowiedzialność, odwaga, zdolność podejmowania
decyzji, szacunek dla przyrody, gotowość pomocy słabszym,
współpraca

Deska:
Posiadamy szeroki wybór desek i pędników o powierzchni od 1,5
m² do 7,5m². Sprzęt jest dobierany do warunków wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników. Pracujemy na
sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, Naish, Exocet.
Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska,
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we własnym zakresie

Żagle
Do dyspozycji uczestników są jednoosobowe łódki typu OPTYMIST
oraz siedmiometrowe dwumasztowe łodzie żaglowe typu SZÓSTKI.
Zajęcia w naszej żeglarskiej akademii są doskonałym wstępem do
dalszej żeglarskiej przygody. Program uzupełniony jest niezbędną
teorią potrzebną do żeglowania.
Zapewniamy:
Podręczniki o tematyce żeglarskiej, a także salkę żeglarską.
Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowanie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów.

Program :
Program dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

zasady bezpieczeństwa na wodzie
budowa sprzętu i nauka taklowania
teoria i technika żeglowania
sterowanie-ostrzenie i odpadanie
żeglowanie kursami - bajdewind, półwiatr, baksztag,
fordewind
zwrot na wiatr
zwrot z wiatrem
stawianie bandery i wybijanie szklanek
wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich
poznanie kilku szant morskich,
poznanie i nadawanie sygnału SOS
wprowadzenie w tajniki żeglarskiego języka
rysowanie i orientowanie róży wiatrów
rejs żaglówką oraz noc pod namiotami - w zależności od
warunków pogodowych
nauka alfabetu Morse’a

Zajęcia specjalistyczne z instruktorem 2 x dziennie – w zależności
od warunków pogodowych
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu
bardzo dobrym!

Termin:
II
12.07 - 24.07.2020
III
26.07 - 07.08.2020
ZNIŻKI na str. 18
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2 959 zł
2 959 zł

WINDSURFING
11-17 lat
Obóz polecamy szczególnie tym, którzy czują windsurfingowy klimat, lubią plaże i słońce oraz odpowiada im formuła ambitnego szkolenia i dobrej zabawy..
Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu, zapalonych windsurferów, na co dzień pracujących
z dziećmi i młodzieżą.

Sprzęt: szeroki wybór desek i pędników o powierzchni od 1,5
m do 7,5m. Sprzęt jest dobierany do warunków wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników. Pracujemy na
sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, Naish, Exocet.

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska,
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we
własnym zakresie.
Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania.
Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.
UWAGA!!! Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności
pływania w stopniu bardzo dobrym

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze
kroki na desce z żaglem.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka taklowania
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag,
fordewind
5 uproszczony zwrot na wiatr
5 uproszczony zwrot z wiatrem
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z windsurfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.
Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trapezie i ślizgów na halsie.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka talkowania
5 teoria i praktyka żeglowania
5 ster w różnych kursach wiatrowych
5 start z plaży
5 elementy przyspieszające żeglowanie
5 żeglowanie w trapezie
5 żeglowanie w strapach
5 żeglowanie w ślizgu na halsie
5 zwrot z wiatrem
5 zwrot na wiatr
5 stop hals
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

WINDSURFING

Cele szkolenia:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce z
żaglem
5 3 h/dziennie zajęć praktycznych i teoretycznych: nauczanie
i doskonalenie windsurfingu
5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego
trybu życia
5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów , a nawet
tańców
5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania
czasu wolnego
5 dobra zabawa

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu
bardzo dobrym!

Termin:
I
28.06 - 10.07.2020
III
26.07 - 07.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

2 959 zł
2 959 zł
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WINDSURFING
z elementami bushcraftu
13-17 lat

WINDSURFING Z ELEMENTAMI BUSHCRAFTU

Oferta polecana szczególnie tym, którzy nastawieni są na windsurfingowy klimat oraz bliskość z naturą. Dla wszystkich osób lubiących
słońce i plażę, dobrą zabawę oraz działania grupowe.

Cele szkolenia:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce z
żaglem
5 3 h/dziennie zajęć praktycznych i teoretycznych: nauczanie
i doskonalenie windsurfingu
5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego
trybu życia
5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów , a nawet
tańców
5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania
czasu wolnego
5 dobra zabawa

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska,
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we własnym zakresie
Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania:
Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowanie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów.
Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.
UWAGA!!! Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności
pływania w stopniu bardzo dobrym

Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu, zapalonych windsurferów, na co dzień pracujących
z dziećmi i młodzieżą.
Program obejmuje techniki bushcraftowe takie jak:
O co chodzi z bushcraftem?
5 budowanie schronienia w lesie i obozowania
Bushcraft to nauka przyjemnego i bezpiecznego obozowania w
5 techniki rozpalania ognia
kontakcie z naturą. Umiejętność przygotowania ciepłego posiłku,
5 dzika kuchnia, czyli przygotowywanie posiłku przy użyciu
rozpalenia ogniska, gdy pada deszcz, zbudowania wygodnego
minimum narzędzi i sprzętu
schronienia, a przede wszystkim spędzenia przyjemnego czasu
5 wyznaczanie stron świata
w naturze. Bushcraft daje dużo radości i pozytywnej energii, uczy
w programie dwa noclegi poza Ośrodkiem, potrzebny
zaradności, ma pozytywny wpływ na człowieka.
będzie spiwór, mata, latarka lub czołówka i mały plecak

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze
kroki na desce z żaglem.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka taklowania
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag,
fordewind
5 uproszczony zwrot na wiatr
5 uproszczony zwrot z wiatrem
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z windsurfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.
Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trapezie i ślizgów na halsie.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka talkowania
5 teoria i praktyka żeglowania
5 ster w różnych kursach wiatrowych
5 start z plaży
5 elementy przyspieszające żeglowanie
5 żeglowanie w trapezie
5 żeglowanie w strapach
5 żeglowanie w ślizgu na halsie
5 zwrot z wiatrem
5 zwrot na wiatr
5 stop hals
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu
bardzo dobrym!

Termin:
II
12.07 - 24.07.2020
IV
09.08 - 21.08.2020
ZNIŻKI na str. 18
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2 959 zł
2 959 zł

WINDSURFING
deska na koniec lata
11-17 lat
Obóz polecamy szczególnie tym, którzy czują windsurfingowy klimat, lubią plaże i słońce oraz odpowiada im formuła ambitnego szkolenia i dobrej zabawy..
Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu, zapalonych windsurferów, na co dzień pracujących
z dziećmi i młodzieżą.

Sprzęt: szeroki wybór desek i pędników o powierzchni od 1,5
m do 7,5m. Sprzęt jest dobierany do warunków wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników. Pracujemy na
sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, Naish, Exocet.

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska,
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we
własnym zakresie.
Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania.
Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.
UWAGA!!! Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności
pływania w stopniu bardzo dobrym

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze
kroki na desce z żaglem.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka taklowania
5 teoria i technika żeglowania
5 start z półwiatru
5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag,
fordewind
5 uproszczony zwrot na wiatr
5 uproszczony zwrot z wiatrem
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z windsurfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.
Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trapezie i ślizgów na halsie.
Zakres szkolenia:
5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
5 budowa sprzętu i nauka talkowania
5 teoria i praktyka żeglowania
5 ster w różnych kursach wiatrowych
5 start z plaży
5 elementy przyspieszające żeglowanie
5 żeglowanie w trapezie
5 żeglowanie w strapach
5 żeglowanie w ślizgu na halsie
5 zwrot z wiatrem
5 zwrot na wiatr
5 stop hals
5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie

WINDSURFING DESKA NA KONIEC LATA

Cele szkolenia:
5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce z
żaglem
5 3 h/dziennie zajęć praktycznych i teoretycznych: nauczanie
i doskonalenie windsurfingu
5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego
trybu życia
5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów , a nawet
tańców
5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania
czasu wolnego
5 dobra zabawa

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA

5 Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności pływania
w stopniu bardzo dobrym

Termin:
V
22.08 - 30.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

1 972 zł
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Frajda konna
9-16 lat

Obóz konny dla miłośników jazdy konnej, zarówno dla osób mających doświadczenie w jeździe konnej jak i dla początkujących małych
„koniarzy”. Aby zwiększyć efektywność nauki jazdy konnej turnusy rozłożone są wg poziomu umiejętności uczestników. Oczywiście w
rekrutacji brany jest również pod uwagę aspekt koleżeński.
Nasze konie to HUCUŁY- (do 140 cm w kłębie), wyjątkowo spokojne i zrównoważone sprowadzone z beskidzkich połonin. Bardzo
inteligentne i odważne w terenie, przez co idealnie nadają się do nauki jazdy konnej, jak również doskonalenia zdobytych umiejętności
jeździeckich. Nasze konie przebywają cały rok na pastwisku, tak więc są wybiegane, zdrowe i chętne do współpracy z człowiekiem.
Zajęcia z jazdy konnej prowadzą doświadczeni instruktorzy jazdy konnej.

FRAJDA KONNA

Program obozu:
Program obozu dostosowany jest do stopnia zaawansowania
uczestników. Zajęcia z instruktorem jazdy konnej odbywają się
minimum 1 godzinę dziennie lub, dla początkujących, 2 razy
dzienne po 25 minut.
Cele obozu:
5 nauka jazdy konnej,
5 wyrobienie umiejętności współpracy zarówno między
uczestnikami, jak również między jeźdźcem
a wierzchowcem
5 rozwijanie samodzielności podczas prac pielęgnacyjnych
przy zwierzęciu
5 rozwijanie odpowiedzialności za siebie oraz za pozostałych
uczestników obozu
5 rozwijanie poczucia bezpieczeństwa w relacji
zwierzę-człowiek
5 dobra zabawa
5 zaszczepienie pasji

Zajęcia praktyczne obejmują:
5 zajęcia na bezpiecznie zbudowanym lonżowniku, na
ujeżdżalni i terenie
5 jazdy indywidualne i grupowe dla obu grup, w siodle i na
oklep
5 nauka czyszczenia, kiełznania, siodłania koni
5 pielęgnacja, karmienie, pojenie, wyprowadzanie koni na
pastwisko
5 nauka bezpiecznego poruszania się w stajni
5 pławienie koni w płytkim akwenie Zalewu Szczecińskiego

Zajęcia teoretyczne obejmują:
5 zasady bezpieczeństwa w stajni i poruszania się w obecności
koni
5 budowę siodła i ogłowia, sprzęt jeździecki
5 podstawy anatomii i fizjologii konia
5 odmiany koni, rasy, maści
5 ocenę pokroju konia
5 choroby, schorzenia, urazy u koni
5 konkurencje jeździeckie
5 podstawy psychologii konia
5 jeździectwo naturalne, zabawy z koniem
5 podstawy pielęgnacji i żywienia koni
5 książki i filmy o tematyce końskiej
5 prezentacje multimedialne

Drodzy Rodzice !
W tym roku postaramy się podzielić grupy wg wieku co często pokrywa się z zaawansowaniem umiejętności w jeździe konnej. Proszę pamiętać, że jazdy zawsze dobieramy w sposób indywidualny
dla każdego uczestnika.
I TURNUS Gr STARSZA 12-16 lat
II TURNUS Gr MŁODSZA 9-11lat
III TURNUS GR STARSZA 12-16 lat
IV, V, IV+V MIX WIEKOWY 9-16lat
OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
I
28.06 - 10.07.2020
II
12.07 - 24.07.2020
III
26.07 - 07.08.2020
IV
09.08 - 21.08.2020
V
22.08 - 30.08.2020
IV+V 09.08 - 30.08.2020
ZNIŻKI na str. 18
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2 959 zł
2 959 zł
2 959 zł
2 959 zł
1 972 zł
4 000 zł

UKULELE
12-17 lat

Cały turnus przygody z tym małym, przyjaznym instrumentem, który latem możemy spakować w każdy plecak i zabrać ze sobą
w podróż! Na warsztatach pokażemy jak budować zarówno energiczny i efektowny akompaniament towarzyszący wspólnym śpiewom
przy ognisku, jak i błyskotliwą solową partię instrumentalną. Program warsztatów obejmuje również codzienne próby UkuBigband’u,
oraz koncert finałowy wykonany w połączeniu sił wszystkich chętnych uczestników KOLONII. Poziom materiału będzie dostosowany do
wieku i poziomu zgłoszonych uczestników.

W programie:
5 pierwsze dźwięki spod małej ręki – poznajemy instrument
5 hasztag czy krzyżyk? - zasady muzyki w małym lewym
palcu
5 ćwiczenia w oparciu o melodie tradycyjne
5 w kupie siła czyli znane piosenki wykonywane gromadnie
5 alternatywne machania prawej łapki w połączeniu ze
śpiewem - czyli droga do doskonałej koordynacji
5 wirtuoz na luzie - czyli jak zabłysnąć przy ognisku
5 UkuBigband - granie zespołowe
5 nauka gry i śpiewu najpopularniejszych przebojów na
ukulele

Spotkania:
5 przedpołudniowe – 1,5 h
5 popołudniowe – 1,5 h
5 ewentualnie jeszcze jedno max - wieczór – 0,5h
Oferta dla osób w wieku 12 – 17 lat - początkujących
lub / i początkujących +.
Zapewniamy instrumenty dla uczestników, ale również można
zabrać swoje.

Instruktorem będzie Bartłomiej Orłowski - absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie (specjalność: edukacja muzyczna). Gitarzysta
szczecińskiej grupy CHORZY. Nauczyciel, założyciel szkoły Akukulele.pl, propagator edukacji wolnościowej, ukista z zamiłowania.
Współtwórca, kompozytor, wykonawca live-performance. Samozwańczy realizator dźwięku, muzyk sesyjny, producent wielu
wydawnictw dźwiękowych. W wolnych chwilach - paralotniarz.

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
IV
09.08 - 21.08.2020
ZNIŻKI na str. 18

2 860 zł
17

DOWOZY

Możliwość dojazdu:
5 Dojazd własny*

* Dla osób nie posiadających własnego transportu,
proponujemy możliwość dojazdu pod opieką naszego
wychowawcy linią EMILBUS zgodnie z rozkładem jazdy na
trasie Szczecin - Stepnica, godziny transportu będą podane
przed rozpoczęciem turnusu.
* Istnieje również możliwość dojazdu pod opieką naszego
wychowawcy z innych kierunków pod warunkiem zgłoszenia
się minimalnej liczby 5 chętnych.

Turnus V rozpoczynamy w SOBOTĘ godz.18:00, a kończymy a kończymy w NIEDZIELĘ godz. 17:00
Turnus IV+V rozpoczynamy w NIEDZIELĘ godz.18:00, a kończymy w NIEDZIELĘ godz. 17:00

ZNIŻKI

TURNUSY

CENY

CENA - po zniżce
za wczesniejszą
wpłatę

CENA - po zniżce
rodzinnej

CENA - po zniżce
dla stałych
klientów

V

1 155 zł

1 115 zł

1 130 zł

1 130 zł

I - IV
V

2 805 zł
1 700 zł

2 695 zł
1 660 zł

2 735 zł
1 675 zł

2 735 zł
1 675 zł

I, II, IV

2 882 zł

2 772 zł

2 812 zł

2 812 zł

Frajdzik ART

IV

2 640 zł

2 530 zł

2 570 zł

2 570 zł

Dance and Fun

IV

2 860 zł

2 750 zł

2 790 zł

2 790 zł

Dance and Surf

III

2 882 zł

2 772 zł

2 812 zł

2 812 zł

Żagle

II, III

2 882 zł

2 772 zł

2 812 zł

2 812 zł

Wiatr i Woda
Żagle Deska

II, III

2 959 zł

2 849 zł

2 889 zł

2 889 zł

Deska

I, III

2 959 zł

2 849 zł

2 889 zł

2 889 zł

DESKA+bushcraft

II, IV

2 959 zł

2 849 zł

2 889 zł

2 889 zł

UKULELE

IV

2 860 zł

2 750 zł

2 790 zł

2 790 zł

DESKA
na koniec lata

V

1 972 zł

1 932 zł

1 947 zł

1 947 zł

I, II, III, IV
V
IV+V

2 959 zł
1 972 zł
4 000 zł

2 849 zł
1 932 zł
-

2 889 zł
1 9478 zł
-

2 889 zł
1 947 zł
-

GRUPY

Mini Frajdzik
Frajdzik
Frajdzik Surfer

DOWOZY / ZNIŻKI

Turnusy I, II, III, IV rozpoczynamy w NIEDZIELĘ godz.18:00, a kończymy w PIĄTEK godz. 17:00

Konie

SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „FRAJDA”
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Zachodniopomorskiego – pozycja nr Z-012/03/04
Polisa ubezpieczeniowa Signal Iduna M 209679 i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Zdjęcia wykorzystano z archiwum Frajda 2002-2019

ZNIŻKA ZA WCZEŚNIEJSZĄ WPŁATĘ
Jeżeli uregulowali Państwo całkowity koszt najpóźniej do:
5 31 maja 2020 - uczestnicy I, i II turnusu
5 30 czerwca 2020 - uczestnicy III, IV, V, IV+V turnusu

UWAGI

5 Zniżki nie sumują się! Nie obowiązują dla turnusu IV+V!
5 Zniżki nie dotyczą kosztu dowozu dziecka!

ZAPISY I INFORMACJE: www.frajda.com.pl
tel +48 503 967 508 (codziennie od 9-17) lub przez stronę intrnetową
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Zielone
szkoły
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FRAJDY

Klasowa integracja pełna przygód
i niesamowitych atrakcji w otoczeniu lasu nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego tylko w Szkole
Aktywnego Wypoczynku FRAJDA.
Zabierz swoją klasę na Zieloną
Szkołę. Programy dobierane do
wieku uczestników.
• karaoke, dyskoteka, ognisko
z kiełbaskami GRATIS
• kajaki
• wspinaczka
• jazda konna
• rowery

• outdoorowe zadania team
buildingowe
• zabawy integracyjne
• wspólne robienie pizzy
• ognisko z kiełbaskami
• wspólne robienie flagi
• gry terenowe
• wycieczki katamaranem

tel. +48 503 967 508

www.frajda.com.pl
Domek NA WYNAJEM
„Perła nad Zalewem Szczecińskim”
oraz Rodzinne Pole Namiotowe w Kopicach -2 km od Czarnocina.
Na rozległym ogrodzonym terenie znajduje się komfortowy całoroczny
piętrowy domek zbudowany w 2016. Na parterze 30m2 salon z dużym
satelitarnym TV, radio, otwartą kuchnią ze wszystkimi mediami(pralka,
lodówka, mikrofala itp.)oraz wyjściem na duży taras z zestawem wypoczynkowym. Łazienka na parterze z prysznicem, umywalką i WC. Na piętrze dwie
sypialnie po 11 m2, jedna z obszernym balkonem i widokiem na Zalew
Szczeciński, a druga od wschodu. W każdej znajduje się podwójne łóżko (szer.
120 cm) oraz pojedyncze (szer.90 cm) i miejsce do pracy z komputerem. Dostęp
do Wi-Fi na miejscu.
Domek może pomieścić 4-6, a max.8 osób. Duża 650 m2 działka wyposażona jest
w plac zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią. Miejsca parkingowe na 2 samochody na
terenie posesji. Dostępny grill, ognisko.
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego 100 m od domku i Pola Namiotowego.
Na przyległym terenie jest również ogrodzone małe Rodzinne Pole Namiotowe
z pełnym węzłem sanitarnym, kuchennym, parkingiem i Wi-Fi
Super miejsce na aktywny wypoczynek i relaks. Dookoła cisza i spokój.

Rezerwacja i więcej informacji na:
www.latarnik-kopice.pl
lub tel.693 060 712, 693 150 085
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ZAPISY I INFORMACJE:
e-mail: zgloszenia@frajda.com.pl
tel +48 503 967 508 (codziennie od 9-17)

www.frajda.com.pl

