ZIELONA SZKOŁA OFERTA PROGRAMOWA NA ROK 2014/2015 Propozycja blok
programowy do wyboru
1.Dzień pierwszy
-przyjazd grupy 25 os. około godz.10:30-11:00 zakwaterowanie,
-spotkanie z gospodarzem obiektu, omówienie regulaminu pobytu, zasad bezpiecznego korzystania
z obiektu, zasad współpracy w trakcie pobytu i rodzaju zajęć, zapoznanie się z programem zajęć.
-godz. 12:00 pierwszy blok warsztatów PAPIER CZERPANY- pani Teresa Preis
-obiad godz. 14:00,
-godz. 15:00-17:00 drugi blok warsztaów LEPIENIE Z GLINY, MASY SOLNEJ, GIPSU.
-godz. 18:00 kolacja.
-godz. 19:30 spotkanie przy kominku z podróżnikiem PODRÓŻ ROWEREM PO AMERYCE
POŁUDNIOWEJ prowadzący PIOTR BASKA
-godz.21:00 toaleta wieczorna i spanie.
2.Dzień drugi
-7:00 pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi.
-śniadanie godz. 8:00,
-godz.9:00-11:00 zajęcia edukacyjno-przyrodnicze z leśnikiem,
-godz. 11:00-13:00 blok warsztatów SAMODZIELNE ROBIENIE MYDEŁEK
EKOLOGICZNYCH,
-godz. 13:00 obiad,
-godz. 14:00-16:00 wyjście na stare miasto do MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ ORAZ
MUZEUM AKORDEONÓW prowadzący pan Rajmund Kniter
-godz. 16:00-18:00 czas wolny,
-godz. 18:30 ognisko połączone z kolacją.
-godz. 22:00 toaleta wieczorna i spanie.
3.Trzeci dzień
-7:00 pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi,
-godz. 8:00 śniadanie,
-godz.9:00-11:00 WARSZTATY EKOLOGICZNE,
-godz.12:00 pakowanie i sprzątanie pokoi,
-godz. 13:00 obiad,
-godz. 14:00 wyjazd grupy.
KOSZTY POBYTU
1.Noclegi cena za dobę/osoba 28 zł ,
2.Posiłki - śniadania 10 zł
-obiad
15zł
-kolacja
12zł
-ognisko(kiełbasa, surówki,pieczywo,musztarda, kietchup, herbata ) 8zł
3.Spotkania tematyczne do wyboru Piotr Baska Ameryka Południowa
Michał Kochańczyk podróże świata
Marek Mazur warsztaty fotograficzne zdjęcia aparatem z
bursztynowym obiektywem
Marcin Wilga przyrodnik znawca okolicznych lasów, grzybów,
roślinności
Warsztaty ornitologiczne z nietoperzami
Spotkania z Wikingami pokaz obyczajów oraz kultury

4.Warsztaty do wybory -haft 10zł/os
-malarstwo na szkle 10zł/os
-lepienie z gliny, masy solnej, gipsu 10zł/os
-ozdoby okazjonalne 10zł/os
-wypiek chleba”od ziarnka do bochenka” 10zł/os
-mydełka ekologiczne 10zł/os
-warto poznać Kaszuby 5zł/os
-papier czerpany 5zl/os
-warsztaty ekoligiczne oraz spotkanie z leśnikiem bezpłatne
5.Obsługa turystyczna 200zł netto
6.Pobyt dla opiekunów bezpłatny.
7.Łączny koszt pobytu to za trzy dni 175 zł od osoby, dodatkowo płatne- program tematyczny.

