warsztaty sportowo - rozwojowe "Wakacje w Jaśce 2019"
Terminy:

24-28.06 | 01-05.07 | 08-12.07 | 15-19.07 | 05-09.08
12-16.08 - Zajęcia w angielskiej wersji językowej

Celem WARSZTATÓW "Wakacje w Jaśce" jest przede wszystkim odpoczynek dzieci i uczenie ich
sztuki żeglarstwa i jazdy konnej. Dbamy o ogólny rozwój fizyczny, sensomotoryczny
i umiejętność współpracy w grupie.
WARSZTATY prowadzimy w Ośrodku "Jasienica 10" we współpracy z Klubem Żeglarskim
PERKOZ, Ośrodkiem Żeglarskim "NEPTUN" i stadniną koni "Pod Dębami".
WARSZTATY składają się z:
• warsztatów żeglarskich
• warsztatów konnych
• warsztatów survivalowych
• zajęć alternatywnych (integracja sensoryczna, angielski w praktyce)

Warsztaty żeglarskie prowadzimy na jachtach typu Trener, Omega, Sigma, Optymist,
Katamaran. Warsztaty żeglarskie mają na celu zapoznanie z budową jachtu, aerodynamiką żagli,
rodzajami wiatrów, prognozowaniem pogody… oczywiście w zrozumiały i dopasowany do

wieku uczestników sposób. Nauka wiązania węzłów żeglarskich, marlowania żagli, dbania o
jacht, klar i samodzielne prowadzenie jachtu.

Warsztaty Konne prowadzimy we współpracy ze stadniną "Pod Dębami". Oprócz jazdy konnej,
uczestnicy zajmują się opieką, czyszczeniem zarówno koni jak i boksów. Przyczynia się to do
wzmocnienia więzi między jeźdźcem a koniem i daje możliwość lepszego poznania.

Warsztaty Survivalowe prowadzone są na terenie Ośrodka "Jasienica 10" i w górach. Uczestnicy
uczą się sposobów bezpiecznego poruszania w terenie, planowania trasy, pokonywania
przeszkód, wykorzystywania materiałów z otoczenia, rozpalania ognia i samodzielnego
przygotowywania jedzenia.

Warsztaty dopasowywane są do warunków pogodowych. Świeci słońce, jest gorąco i flauci,
zostawiamy żagle, konie i idziemy na basen. Zachmurało się i poda deszcz idziemy w góry, na
jumpownie lub sale gimnastyczną.

UWAGA!!! W tegorocznych Warsztatach gościnnie uczestniczą Olek i Monic – native speakerzy
z Londynu, przyjaciele, osoby z niesamowitą energią i pasją, którzy wzbogacą nasze warsztaty
o doznania językowe i nie tylko…
Warsztaty w terminach 05 - 09.08 i 12 - 16.08 prowadzone będą w 100% z ich udziałem.
Zapraszamy na nie osoby chcące rozwinąć swój angielski w praktyce.
Z uwagi na niebezpieczeństwa związane z żeglarstwem i przebywaniem na otwartej wodzie,
kontakcie z koniem i przebywaniem w stajni, operowanie ogniem i ostrymi narzędziami,
uczestników warsztatów obowiązuje regulamin do którego przestrzegania się zobowiązują.
Zajęcie prowadzone są pod stałą opieką instruktorów.
Terminy:

24-28.06 | 01-05.07 | 08-12.07 | 15-19.07
Cena 700 zł / 1200 zł ze spaniem
05-09.08 | 12-16.08
Zajęcia prowadzone jw. w angielskiej wersji językowej
Cena 850 zł / 1350 zł ze spaniem
Program warsztatów: Poniedziałek - Piątek

09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 16.00

- warsztaty żeglarskie, konne, survivalowe
- przerwa na posiłek.
- czas wolny
- warsztaty żeglarskie, konne, survivalowe

Osoby korzystające z noclegu, przyjeżdżają w niedziele wieczorem, wyjeżdżają w sobotę rano.
Szczegóły i dodatkowe informacje
marek@szkolacarvingu.pl
telefon

Marek 608 554 058

Iza 600 080 074

