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LATO NA ŚLĄSKU - Półkolonie w Rudzie Śląskiej 2020
Biuro Podróży INDEX jest Śląskim touroperatorem o ugruntowanej pozycji na rynku turystycznym. Już od 25 lat
organizuje wycieczki szkolne, kolonie oraz obozy dla dzieci i młodzieży.
W tym roku Biuro Podróży INDEX pragnie także zaprosić na półkolonie organizowane na terenie Szkoły
Podstawowej nr 24 przy ul. księdza Pawła Lexa 3 w Rudzie Śląskiej.
W czasie Półkolonii z Indexem uczestnicy będą mogli w bezpiecznej atmosferze nie tylko wesoło spędzić czas na
wspólnych grach i zabawach, ale także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody (poprzez zajęcie edukacyjne i
wycieczki górskie) oraz zdobyć nowe umiejętności np. z dziedziny sztuki przetrwania w trudnym terenie.
Dzięki dostępowi do sali gimnastycznej i boiska możemy zapewnić dzieciom dostęp do niezbędnej aktywności
ruchowej niezależnie od warunków pogodowych.
Miejsce: Ruda Śląska, ul. księdza Pawła Lexa 3, Szkołą Podstawowa nr 24
Wiek uczestników: 7 - 15 lat
Cena: 529 zł / osobę → PROMOCJA 499 ZŁ / OSOBĘ
W cenie:
- wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem, podczas wycieczki suchy prowiant lub ognisko z kiełbaskami), do posiłków
podawana będzie herbata lub kompot. Pomiędzy posiłkami woda źródlana.
- opieka – osoby z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami (są to wychowawcy po odpowiednim przeszkoleniu
i z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą lub czynni nauczyciele) zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty.
- trzy razy w tygodniu zajęcia na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
- zajęcia tematyczne przygotowane przez specjalistów w danej dziedzinie – podstawy survivalu, geografia w
praktyce, czas na planszówki
- gry i zabawy pod okiem doświadczonych wychowawców
- dwie wycieczki autokarowe (zależnie od wybranego turnusu: Pszczyna i zagroda Żubrów, Beskid Żywiecki - Hala
Boracza, Beskid Mały - Magurka, Jura Krakowsko-Częstochowska). W przypadku braku możliwości organizacji
wycieczek autokarowych spowodowany przez utrzymujący się stan epidemiczny, zapewniamy uczestnikom ciekawe i
atrakcyjne zajęcia na miejscu w danym obiekcie oraz na salach gimnastycznych.
- ubezpieczenie NNW na czas trwania półkolonii

Zapisy i dodatkowe informacje na www.indexpolska.com.pl/kolonie_obozy/polkolonie

Promocje:
Dla każdego uczestnika bon na 50 zł (ważny przez 12 m-c) do wykorzystania na wycieczki, kolonie i obozy
młodzieżowe organizowane przez Biuro Podróży Index oraz dodatkowo:
Zniżka 30 zł* przy wykupieniu kolejnego turnusu
Zniżka 30 zł* dla rodzeństwa (dotyczy drugiego i kolejnego dziecka)
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny* – zniżka 10% na każde dziecko
* - zniżki nie sumują się

Terminy turnusów (cały lipiec i połowa sierpnia 2020):
06.07 – 10.07.2020
13.07 – 17.07.2020
20.07 – 24.07.2020
27.07 – 31.07.2020
03.08 – 07.08.2020
10.08 – 14.08.2020
Wyżywienie:
Śniadania - np. kanapki z szynką, serem, twarożkiem.
Obiad – np. panierowana pierś z kurczaka, ziemniaki i surówka.
Deser – np. owoc, jogurt lub galaretka.
Do posiłków podawana będzie herbata lub kompot. Pomiędzy posiłkami woda źródlana.
Wyżywienie podczas wycieczki w postaci ogniska z kiełbaskami lub w formie suchego prowiantu.
Kadra:
Opiekę nad dziećmi sprawują wyłącznie osoby z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami (są to wychowawcy
po odpowiednim przeszkoleniu i z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą lub czynni nauczyciele). Ponieważ
wiemy jak ważna jest dobra kadra, Waszymi dziećmi opiekować się będą wychowawcy zaangażowani, z pasją i
pomysłami.
Kuratorium:
Każda półkolonia jest zgłaszana i zatwierdzana przez odpowiednie Kuratorium Oświaty. Zgodnie z nową ustawą z dnia
11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty od kwietnia 2016 roku kuratoria nie będą wydawać
potwierdzenia zgłoszeń w formie papierowej, będą one dostępne jedynie w formie elektronicznej.
Gwarancja bezpieczeństwa:
W przypadku przedłużenia się stanu epidemicznego spowodowanego przez COVID-19 i braku możliwości
organizacji półkolonii, Biuro Podróży Index zwraca całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni!
Ramowy plan dnia:
poniedziałek / środa / piątek
07:30 – 08:00 przyprowadzanie dzieci
08:00 – 08:30 śniadanie
08:30 – 10:00 zajęcia w grupach (zajęcia tematyczne, każdego dnia inne: podstawy survivalu, geografia w praktyce,
czas na planszówki)
10:00 – 12:00 zajęcia na sali gimnastycznej lub boisku (konieczne obuwie zmienne)
12:00 – 13:00 obiad+deser
13:00 – 14:30 zajęcia w grupach (zajęcia tematyczne, każdego dnia inne: podstawy survivalu, geografia w praktyce,
czas na planszówki)
14:30 – 16:00 zajęcia w grupach (zajęcia tematyczne, każdego dnia inne: podstawy survivalu, geografia w praktyce,
czas na planszówki)
16:00 – 16:30 odbiór dzieci
wtorek / czwartek
07:30 – 08:00 przyprowadzanie dzieci
08:00 – 08:30 śniadanie
08:30 – 16:00 wycieczka autokarowa zależnie od wybranego turnusu: Pszczyna i zagroda Żubrów, Beskid Żywiecki Hala Boracza, Beskid Mały - Magurka, Jura Krakowsko-Częstochowska (Dolinki Podkrakowskie),
wyżywienie podczas wycieczki w postaci ogniska z kiełbaskami lub w formie suchego prowiantu.
16:00 – 16:30 odbiór dzieci
Plan dnia może ulegać niewielkim zmianom, natomiast godziny rozpoczynania i kończenia zajęć (08:00 i 16:00) nie
ulegną zmianie.

