
Indiańskie Lato - Runowo - kolonia dla najmłodszych 7-12 lat 

Termin: 21.08-28.08.2011 

Cena zawiera:
cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę (opcja z transportem), zakwaterowanie w 
pałacu (pokoje 4-8 osobowe z umywalkami lub łazienkami, szafami, szafeczkami i innym osprzętem), ubezpieczenie NNW  do 10000 zł, 
opiekunów, instruktorów zajęć tematycznych, opiekę medyczną, ratownika na kąpielisku, jednodniową wycieczkę nad morze (w 
turnusach 14 dniowych), dyskoteki, ogniska, grille, gry i zabawy sportowo – rekreacyjne, pranie odzieży.

Cena nie zawiera:
DOJAZDU ! Istnieje możliwość osobnego dokupienia transportu za dodatkową opłatą. kieszonkowego, wydatków programowych.

Ośrodek kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie, to XVII wieczny pałac położony w pięknej wsi kaszubskiej, 14 km od 
Lęborka. Zabytkowy park z fontanną, oraz duże tereny zielone pozwalają na czynny kontakt z naturą. XIII wieczne grodzisko, stary 
cmentarz i liczne miejsca wykopalisk odkrywają nam rąbka bogatej historii tych terenów a las, śródleśne jeziorko i liczne potoki 
stanowią idealne schronienie dla dzikiej zwierzyny...

Na terenie ośrodka znajduje się zabytkowy park, boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej place zabaw, indiański skansen, mini 
zoo, sztuczna ściana wspinaczkowa, miejsce ogniskowe i grille. W pobliżu znajduje się nowo wybudowana stadnina koni...
Ośrodek stanowi pałac wewnątrz którego znajdują się pokoje 3 - 8 osobowe z umywalkami. Sanitariaty na końcach korytarza, holl z 
zabytkowym kominkiem, wszechstronna stołówka, kawiarenka, oraz wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, są do dyspozycji gości . Do 
prowadzenia zajęć na powietrzu znajduje się zadaszony podest - 140 m kw.

WITAJCIE KOWBOJE I INDIANIE - chcemy zabrać was w niezwykłą podróż na Dziki Zachód...
Tu na "prerii" spotkacie nie tylko jelenie i borsuki, ale też Orła Bielika. Przeżyjecie niezapomniane przygody w "Obozie poszukiwaczy 
złota" gdzie pod okiem kowbojów nauczycie się płukać złoto, strzelać z bata i kręcić lassem. Będziecie trafiać do celów na Traperskiej 
Strzelnicy. Dla spragnionych wrażeń mamy jazdy konne na jednym z naszych rączych rumaków. Indianie przywitają Was w swojej 
ogromnej wiosce pełnej Tipi, Wigwamów i totemów. Będziecie razem z nimi lepili z gliny, wyrabiali talizmany, tańczyli przy ognisku. 
Wszyscy z was otrzymają stroje i zabiorą wykonane przez siebie rzeczy do domu.

Program prowadzony jest przez "Polskich Indian" i animatorów, w Wiosce Indiańskiej na terenie ośrodka oraz w obozowisku 
kowbojskim. Zajęcia oparte są na warsztatach plastyczno-muzyczno-teatralnych, rozwijaniu wyobraźni i umiejętności manualnych.

W PROGRAMIE:
* ROZBICIE OBOZU INDIAŃSKIEGO
* ZABAWY I GRY INDIAŃSKIE
* WYRÓB NARZĘDZI I STROJÓW
* LEPIENIE Z GLINY ZABAWEK I NACZYŃ
* "POLOWANIE NA BIZONY"
* STRZELANIE Z ŁUKU I Z WIATRÓWKI...
* TAŃCE PRZY OGNISKU
* RZUCANIE LASSEM I PODKOWĄ DO CELU
* WYKONYWANIE TALIZMANÓW
* NOCNY WYPAD W POSZUKIWANIU BLADYCH TWARZY
* JAZDY KONNE - 2 GODZINY
* PRZEJAŻDŻKA WOZEM TRAPERSKIM
* OBOZOWISKO POSZUKIWACZY ZŁOTA
* KĄPIELE W MORZU I W JEZIORZE POD OKIEM RATOWNIKA
* OGNISKA I DYSKOTEKI
* POKAZ WOLTYŻERKI - SKOKI PRZEZ OGIEŃ itp
* CHRZEST

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych 10 godzinnych pakietów - pakiety nie są wliczone w cenę nagrody !:
- jazd konnych - konna dyskoteka, elementy woltyżerki, spacery z koniem - 296 zł
- zajęć paintballowych, - strzelanie do celów, "świetlik", gry terenowe - 246 zł
- jazd quadem - przejażdżki po torze, jazda w terenie, podstawy budowy itp... - 199 zł 
- zajęć strzeleckich – łucznictwo klasyczne-  róże zajęcia z instruktorami strzelanie do celu 199 zł 

Potrzebne wyposażenie uczestnika kolonii:
* AKTUALNA LEGITYMACJA SZKOLNA
* BUTY NIEPRZEMAKALNE
* BUTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE
* KLAPKI
* CZAPECZKĘ
* UBRANIA NA WARSZTATY
* STRÓJ KĄPIELOWY
* PODPISANE RZECZY
* PRZYBORY TOALETOWE
* LATARKA

Organizujemy transport z - dojazd nie jest wliczony w cenę nagrody:
* Katowic - koszt 200 zł
* Poznań - koszt 200 zł
* Warszawy - koszt 160 zł
* Gdańska - koszt 150 zł
* Szczecina - koszt 150 zł
* Koszalina - koszt 150 zł
Transport drogą kolejową PKP INTERCITY lub autobusem (informacje o rozkładzie jazdy i środku transportu dostępne w biurze na 1 tyg. przed wyjazdem).


