CENTRUM MUZYKI EMPIRE
KOLONIA LETNIA „Kreatywna ferajna”
dla wszystkich tych, których rozpiera energia, jak i dla tych, którzy chcą przyjemnie
i aktywnie spędzić letni czas. BARDZO BOGATY PROGRAM pełen artystycznych kreacji,
aktywności sportowych, naukowych doświadczeń i wspólnych zabaw integracyjnych.

MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE
25.07 - 4.08.2020 r. (11 dni)
Międzybrodzie Żywieckie to miejscowość w Beskidzie Małym w powiecie żywieckim, w
województwie śląskim, 15 km od miasta Żywiec. Leży na południowym zboczu Góry
Żar i na wschodnim brzegu Jeziora Międzybrodzkiego.
Międzybrodzie Żywieckie jest ośrodkiem wypoczynkowym i sportowym, a ze względu na
walory przyrodnicze jest idealną bazą wypadową w okoliczne lasy i górskie szlaki
turystyczne. Sama miejscowość stanowi również atrakcyjne i ciekawe miejsce do
wypoczynku.
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ZAKWATEROWANIE
O.W. RELAKS I położony w centrum Międzybrodzia Żywieckiego u stóp Góry Żar. Noclegi
w murowanych 100m2 pawilonach hotelowych przystosowanych do wypoczynku dzieci
i młodzieży - 3 sypialnie (2,4,4-osobowe), łazienka (prysznic, dwie toalety, 3 umywalki).
Salon z TV, garderoba, aneks kuchenny (bezpieczny), taras.

W głównym budynku mieści się recepcja, jadalnia, kawiarnia, sale wykładowe oraz
pomieszczenia odnowy biologicznej (m.in. sauna, siłownia, solarium, wanny do
hydromasażu). Kompleks rekreacyjny o powierzchni 1,9 ha posiada również kort
tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, mały basen kąpielowy,
zadaszone palenisko oraz świetlicę z bilardem i piłkarzykami.
Nieograniczony jest dostęp do infrastruktury ośrodka Relaks II w Międzybrodziu
Bialskim - duży basen z podgrzewaną wodą i zjeżdżalnią, kajaki, rowerki wodne, boisko
wielofunkcyjne, sale zajęciowe, tor quadowy, strzelnica, urządzenia animacyjne.
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WYŻYWIENIE
Śniadanie (bufet szwedzki) obiad, podwieczorek, kolacja (bufet szwedzki). Smaczne i
obfite posiłki.
DOJAZD
Transport autokarem klasy LUX.
UBEZPIECZENIE
NNW- 10 000/os.
PROGRAM:
✓
✓
✓
✓
✓

Codzienne zajęcia rekreacyjno- sportowe.
Warsztaty wokalne- koncert gwiazd.
Warsztaty teatralne- realizacja przedstawienia.
Taneczne wygibasy cheerleaderskie.
Kreatywne manualne zajęcia artystyczne:
- kamienne cudaki
- ciastolinowe figurki
- fantazyjne kostiumy dla artystów
- fikuśne rekwizyty i scenografia teatralna

✓ Kulinarne szaleństwo czyli kolonijny turniej MasterChef (przystawki, sałatki,
desery)
✓ Turnieje gier zespołowych na terenie ośrodka:
- tenis stołowy
- piłkarzyki
- bilard
- piłka nożna
- piłka siatkowa/plażowa
- zbijak
- dwa ognie
- szczur i in.
✓ Pakiet animacji:
- kula wodna,
- bumper ball,
- quady,
- strzelnica paintball
✓ Zabawy pod hasłem „Powtórka z podwórka” - m.in.:
- gry w klasy
- kolonijny turniej gry w gumę i skakankę
- podwórkowy cymbergaj wykorzystujący monety i linijki
- państwa-miasta czyli wojna - kultowa gra z patykiem
- obozowe rozgrywki w kapsle- przygotowanie toru, tuning kapsli
- podwórkowa ciu-ciu babka
- zabawa w chowanego
- gra w podchody.
✓ Kultowe gry planszowe na niepogodę- warcaby, chińczyk, monopol i in.
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✓ Leśny tor przeszkód oraz budowanie BAZY czyli tworzenie prawdziwego leśnego
szałasu wraz z wyposażeniem.
Cały dzień z grą „Podłoga to lawa”
Lekcje przyrody w terenie.
Zwiad terenowy po okolicy.
Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki NAUKOTECHNIKA w Świnnej- w
programie warsztaty geologiczne i pokazy ciekłego azotu.
Wycieczka autokarowa do Żywca- warsztaty historyczno- plastyczne w Muzeum
Miejskim Stary Zamek.
✓ Wycieczka do Parku Linowego TROLLANDIA- trasy dla każdego, różne stopnie
trudności. https://trollandia.pl/park/gora-zar.html
✓ Wycieczka piesza na Górę Żar (alternatywnie- wjazd lub zjazd kolejką)
✓ Zajęcia integracyjne, gry i zabawy świetlicowe.
✓ Spacery po okolicy.
✓ Codzienne korzystanie z basenu.
✓ Grill z kiełbaskami.
✓ Dyskoteki.
✓ Obowiązkowe czytanie książki min. 15 minut przed snem(w zastępstwie telefonu
kom.)
Cena obejmuje:
✓
✓
✓
✓

•
•
•
•
•

Koszt wszystkich atrakcji zawartych w Programie
Opiekę animatorów i wychowawców
Transport autokarem
Ubezpieczenie NNW = 10 000zł/os; OC wychowawców = 100 000zł/os.
Fotograficzny serwis online (codzienna fotorelacja na fb)

Cena całkowita: 1960,00 (w tym 150,00 koszt wszystkich przejazdów autokarem)
Liczba uczestników - max. 48 os. (24 dziewczynki + 24 chłopców)
Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
W zamian zrealizowany zostanie atrakcyjny program możliwy do wykonania.
Wypoczynek zgłoszony w bazie wypoczynku
https://wypoczynek.men.gov.pl/
oraz w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty.
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