Akademia Wiedzy i Rozwoju Osobistego
tel. 504219199

e-mail: biuro@awiro.pl

www.awiro.pl

ćwiczenia
wspomagające
koncentrację uwagi

jazda konna

LETNIE WARSZTATY
dla Dzieci od 7 do 14 lat
06.07- 19.07.2014r.

plecionki,
wycinanki

wyszywanki

origami

spacery, gry
i zabawy

Rancho Colorado
Trzciel , 64-361 Miedzichowo

kino letnie

http://www.rancho-colorado.pl
LETNIE WARSZTATY
dla Dzieci i Młodzieży od 7 do 14 lat
TURNUS
I
II
III

TEMIN

CENA

06.07 – 13.07. 2014
13.07 – 19.07. 2014
06.07 – 19.07. 2014

1100 zł
950 zł
1850 zł

UWAGI:
1. W dniu rozpoczęcia turnusu - opiekunowie przywożą dzieci na godz.17:00
2 . W dniu zakończenia turnusu - opiekunowie przyjeżdżają na godz. 10:00
-biorą udział m.in.: w pokazie osiągnięć w SIODLE, oglądają wystawę
prac Młodych Artystów, piją kawkę, jedzą ciacho i razem z Pociechami
wracają do domu.

Dzieciom zapewniamy:
 6, 7 lub 13 noclegów;
 wyżywienie - 3 posiłki dziennie, owocowy kącik i woda
niegazowana 24h / dobę;
 wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców grup;
 ubezpieczenie NW wszystkich uczestników;
 pamiątkową płytę ze zdjęciami wykonanymi podczas pobytu;
 ciekawy program rekreacyjny:
 jazda konna pod opieką instruktora jeździectwa:
 dla początkujących 0,5 h/dziennie;
 dla zaawansowanych 1h/dziennie;
 zajęcia teoretyczne na temat koni;
 zajęcia w stajni, karmienie i czyszczenie koni;
 mianowanie na jeźdźca;
 obcowanie z końmi, osiołkami, kozami i świnkami
miniaturkami będzie świetną zabawą i niezapomnianym
przeżyciem;
 ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie, koncentrację
uwagi oraz rozwijające spostrzegawczość;
 ćwiczenia poprawiające tempo i rozumienie czytanego
tekstu;

 ćwiczenia z Kinezjologii edukacyjnej z elementami jogi –
mile widziane maty do ćwiczeń;
 zajęcia plastyczno-techniczne:
 zakładki, zawieszki lub podkładki z filcu;
 bransoletki z koralików;
 wyszywanki, nie tylko matematyczne,
 origami – w różnych odsłonach,
 filofuny, witraże, wycinanki, itp.;
 gry i zabawy ruchowe;
 kino letnie, ognisko, dyskoteki;
 do dyspozycji stół do tenisa i piłkarzyki;
 konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje.
Informacje dodatkowe:
 Noclegi w kilkuosobowych pokojach (w każdym pokoju
prysznic i toaleta).
 Rancho Colorado jest bezpiecznym ośrodkiem honorowanym
jako Przyjazne Dzieciom.
Więcej informacji na temat Rancho Colorado
Anna Agaciak, na stronie: http://www.rancho-colorado.pl.
Warunki płatności i rezerwacji:
 Rezerwacja miejsca następuje po dokonaniu wpłaty
w wysokości 100 zł do dnia 10.05.2014r. W przypadku
rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi.
 Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 21.06.2014r.
Wszystkie wpłaty proszę dokonać na konto numer:

48 1140 2004 0000 3502 6082 9247
z dopiskiem : zaliczka na Letnie Warsztaty na Rancho
oraz imię i nazwisko Dziecka.
Kartę Uczestnika można otrzymać drogą mailową. Wypełniony
dokument proszę przesłać do dnia 30.06.2014r.
UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu w przypadku
zbyt małej liczby uczestników (z pełnym zwrotem wpłaty).
Akademia Wiedzy i Rozwoju Osobistego “AWIRO”
os.B.Śmiałego21/17 ; 60-682 Poznań
tel kom. 504 219 199

