wiek 8-12 lat

AKADEMIA LEŚNEJ PRZYGODY z konikami...BLISKO DOMU
Kolonie w KUJAWSKO POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w Myślęcinku

Myślęcinek to największy w Polsce park miejski połozony zaledwie trzy kilometry od
centrum Bydgoszczy. Ponad 800-hektarową enklawę lesnych sciezek ze wzgorzami. Lesny
Park jest chętnie odwiedzany nie tylko przez bydgoszczan, ale takze przyjezdnych urzeczenych pięknem natury harmonijnie połączonej z bogatą infrastrukturą, ktora pozwala na aktywny wypoczynek, relaks i uprawianie wyczynowych sportow.
Myslęcinek jest jednym z 5 największych parkow w Europie, a jego częsc zalicza się do Nadwislanskiego Parku Narodowego. Naturalnymi atrakcjami Myslęcinka są stawy. Na największym
z nich znajduje się wyspa zwana ptasią. Jej przydomek bierze się od olbrzymich kolonii mew
smieszek i rybitw, ktore wybrały ją na swoje siedlisko.
Jednym z najpopularniejszych miejsc w Lesnym Parku jest Polana Rozopole. To tu odbywają
się niezliczone koncerty, zjazdy, festiwale, pikniki, wydarzenia sportowe. To takze ulubione
miejsce wypoczynku, relaksu i spędzania czasu na swiezym powietrzu nie tylko dla mieszkancow Bydgoszczy.

TERMINY
05.07.2020 - 12.07.2020
12.07.2020 - 19.07.2020
19.07.2020 - 26.07.2020
26.07.2020 - 02.08.2020
02.08.2020 - 09.08.2020
09.08.2020 - 16.08.2020
16.08.2020 - 23.08.2020
23.08.2020 - 30.08.2020
CENA 1455 zł
PROGRAM
Kolonie o tematyce konnej to nie lada gratka nie tylko dla koniarzy. Te wspaniałe zwierzęta
budzą podziw i respekt, nie tylko wsrod osob dorosłych. Kazde dziecko, ktore zechce z nami
spędzic czas na pewno pozna blizej te magiczne rumaki.
- poznanie stadniny od podszewki
- zajęcia na terenie stadniny 6 razy prowadzone przez profesjonalną kadrę
- jazda na lonży i szlifowanie umiejętnosci
- wykłady jeździeckie poprowadzone w formie zabaw pozwolą przyswoic niektore aspekty
jezdzieckie: jak zbudowany jest kon, jak postępowac z koniem – czyli nauka odpowiedniego
zachowania wobec zwierzęcia, ktora jest pierwszym krokiem do nawiązania z nim kontaktu i
wspołpracy, stroj i sprzęt uzywany do jazdy konnej,
- „koń by się uśmiał“ czyli wieczor skeczy i zabawnych konskich historii
- gry i filmy o tematyce jezdzieckiej
- zajęcia plastyczne oczywiscie o tematyce jezdzieckiej :)
- zabawy tematyczne zwienczone opowiesciami przy ognisku (indianska wioska, dziki zachod)
- zwiedzanie ZOO – tego dnia wiersze Jana Brzechwy nabiorą innego znaczenia. Dzieci wyruszą na zwiedzanie pobliskiego ZOO z przewodnikiem. Mieszka tutaj ok. 1000 zwierząt przedstawicieli 204 gatunkow ssakow, ptakow, gadow, płazow, ryb i bezkręgowcow, w tym 92 gatunki zwierząt egzotycznych i 60 gatunkow rodzimej fauny. Tego dnia wezmą rowniez udział
w lesnych podchodach
- dzień przyrodnika: tego dnia dzieci spędzą czas na lesnej polanie na ktorej poznawac będą
owady a przy okazji zbierając roznego rodzaju lesne okazy stworzą kwieciste mandale oraz

stworzą swoje własne owady w nurcie „zero waste”, na zakonczenie dnia odbędzie się seans
filmowy „pod chmurką” - oczywiscie jesli pogoda pozwoli,
W trakcie kolonii program muzyczny "Z muzyką dookoła swiata", czyli wspolne muzykowanie
przy ognisku, podroz do swiata piosenki, piosenki turystycznej, wspolne tworzenie piosenki
kolonijnej.
zakwaterowanie
Osrodek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myslęcinku k/Bydgoszczy,
przepięknie połozony posrodku Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku, na lesnej polanie Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: jadalnia, sale dydaktyczne, sala do gier i
zabaw, boisko do gry w koszykowkę, duza polana do zabaw sportowych, krąg na ognisko,
wiata grillowa.
wyżywienie
3 posiłki dziennie + podwieczorek - catering. Pierwsze swiadczenie - kolacja, ostatnie – sniadanie.
transport
Dojazd własny. Rozpoczęcie turnusu o godz. 18.30, zakonczenie o godz. 10.00.
świadczenia w cenie
7 noclegow, wyzywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy.
uwagi
Uczestnicy powinni posiadac: legitymację szkolną z numerem PESEL, srodek przeciwko kleszczom i komarom, krem do opalania z filtrem, obuwie i stroj sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. My się deszczu nie boimy, dlatego warto zabrac ze sobą kalosze i ubrania przeciwdeszczowe!

