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Organizator: Expert Obozy
Wiek uczestnika: 10-16 lat

AKTYWNY WYPOCZYNEK

TERMINY:
24.06. – 01.07.2018 – cena 1290 z³ 

19.07. – 28.07.2018 – cena 1590 z³
28.07. – 06.08.2018 – cena 1590 z³ 
07.08. – 14.08.2018 – cena 1290 z³

02.07. – 10.07.2018 – cena 1490 z³
10.07. – 19.07.2018 – brak miejsc



Zajêcia:
- 4-5 bloków zajêciowych dziennie - od 1,5 do 3 godzin ka¿dy,
- wieczorem przewidziane wspólne zabawy i zajêcia

Jeœli jesteœ osob¹ kreatywn¹, posiadaj¹c¹ manualne zdolnoœci, otwart¹ na ró¿ne trendy i style to nie mo¿e 
zabrakn¹æ Ciê na naszym obozie Art & Fashion. Ten program zosta³ specjalnie stworzony i przygotowany by 
poznaæ i rozwijaæ najciekawsze techniki artystyczne. W³asnorêcznie stworzysz oryginalne 
i niepowtarzalne obozowe prace, które mog¹ byæ pocz¹tkiem Twoich wielkich pasji. Po wyczerpuj¹cej 
pracy twórczej spêdzicie czas na pla¿y, czerpi¹c przyjemnoœæ z piêknej pogody, piasku i wody. Podczas 
obozu nie zabraknie te¿ zabaw i zajêæ sportowo-rekreacyjnych. Oczywiœcie wszystkie zrobione przez siebie 
przedmioty i gad¿ety zabierzecie na pami¹tkê do domu.

Program:
ZAJÊCIA ARTYSTYCZNE:
- sztuki plastyczne w wielu wydaniach (rodzaje, techniki, narzêdzia)
- plener malarski pod chmurk¹- w terenie wykonacie szkice przyrody, architektury, krajobrazu. 
- rysunek – szkice o³ówkiem, wêglem oraz kredk¹
- portret – wykonywany tradycyjnymi oraz nowatorskimi technikami
- rzeŸba – tworzenie figur gipsowych, z masy solnej i plasteliny
- hand made  tworzenie oryginalnego i niepowtarzalnego gad¿etu
- decoupage – nowe ¿ycie starych przedmiotów (nowoczesna forma zdobienia) 

ZAJÊCIA FASHION
- projektowanie i wykonanie odzie¿y (stworzysz swój oryginalny, obozowy T-shirt) 
- projektowanie i wykonanie bi¿uterii (bransoletki, wisiorki i kolczyki)
- projektowanie i wykonanie gad¿etów (personalny kubek, leœny breloczek czy ekologiczna torba - to tylko niektóre propozycje 
  kreatywnego artysty) 

- zajêcia linowe (œcianka wspinaczkowe, pajêcza sieæ, 
  most linowy, wie¿a babel – skrzynki) 
- zajêcia wodno-pla¿owe
- kajakarstwo 
- gry i zabawy sportowo-integracyjne

–

Ponadto w programie m.in.

Zajêcia rozrywkowe:
- dyskoteka i karaoke 
- kino pod chmurk¹
- fotobudka – hit sezonu 2018!
- ognisko
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Zakwaterowanie:

Wy¿ywienie:
Obozowe wy¿ywienie to: œniadanie, obiad,  i kolacja. 
Jedzenie jest bardzo ró¿norodne i oparte na upodobaniach wiêkszoœci 
dzieci i m³odzie¿y. Jest przy tym zdrowe i w iloœci wystarczaj¹cej dla 
ka¿dego uczestnika. Uwzglêdniane s¹ wszelkie diety, o których nale¿y 
wspomnieæ przy zapisach dziecka na obóz.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie 4 razy dziennie (œniadanie, obiad, deser, 
kolacja), bardzo aktywny program, opiekê kadry pedagogicznej i 
instruktorskiej, opiekê pielêgniarki oraz ratownika Wopr, ubezpieczenie 
NNW (10.000z³), podatek VAT.

Cena nie zawiera:
Dojazdu 

Co zabraæ:

Oœrodek Wypoczynkowy „Nowy Dworek” po³o¿ony jest w województwie 
lubuskim, tu¿ nad brzegiem jeziora Paklicko Wielkie. Ma 6 ha powierzchni i 
bogat¹ infrastrukturê sportow¹ i rekreacyjn¹. Otacza go malowniczy leœny 
teren i jest jedynym oœrodkiem nad tym piêknym jeziorem. Oœrodek jest 
ogrodzony, dozorowany i monitorowany.  Zakwaterowanie uczestników 
obozu odbêdzie siê w pawilonie kolonijnym w pokojach 5-6 osobowych 
(³azienki na korytarzu). 

podwieczorek

Wygodny ubiór (stroje niekrêpuj¹ce ruchów) do æwiczeñ, nieprzemakaln¹ 
kurtkê sportow¹, obuwie sportowe, ma³y plecak oraz wygodne buty do 
wycieczek pieszych, ciep³y sweter lub polar, strój k¹pielowy (czepek, 
k¹pielówki, okulary p³ywackie) krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy 
(czapkê lub chustkê), do zajêæ terenowych - gorsz¹ bluzê i spodnie oraz 
odpowiednie obuwie np. buty trekingowe, latarkê z zapasem baterii, 
legitymacjê szkoln¹ oraz dobry humor. 
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Wiêcej informacji o oœrodku
 na www.nowydworek.com.pl
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