Wakacje z Youtuberami - 2018
Oferta Handlowa (stanowiąca integralną część umowy)
MUSZYNA
Piękna miejscowość położona wśród szczytów i potoków górskich
Nowosądecczyzny, niedaleko Krynicy w pięknej dolinie Popradu.

ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy „Kolejarz” położony jest w uzdrowiskowej części Muszyny.
Do dyspozycji uczestników pokoje 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym. Na terenie obiektu znajduje się: boisko do siatkówki i piłki nożnej,
wiata grillowa, zielony teren wokół ośrodka, dwa baseny, sala pingpongowa
i dyskotekowa.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie i podwieczorek. Turnus rozpoczyna się obiadem i kończy
obiadem. Suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar z Krakowa lub Katowic. PKP (min. 10 os.) lub bus (min. 7 os.)
z Warszawy, Wrocławia, Łodzi do Katowic lub do Krakowa, dalej autokarem
do obiektu. Ewentualnie transport fakultatywny za dopłatą (przy uzbieranej
minimalnej ilości chętnych) z danych miast.

YOUTUBERZY*
Na turnusie w Muszynie obecni będą:
Kaiko / Karolek / Stuu / ???

TERMIN i CENA

25.07. – 04.08.2018 r. (11 dni), cena: 1 825,00 zł
Cena

zawiera:

Zakwaterowanie

10

noclegów,

wyżywienie,

kadrę

wychowawczą na terenie ośrodka, instruktorów do zajęć, opiekę medyczną,
transport, program, ubezpieczenie NNW Signal Iduna do 7.000 zł.

PROGRAM
WARSZTATY Z YOUTUBERAMI - Na każdym z turnusów oferujemy trzydniowe
warsztaty z wybranymi youtuberami.
Chcielibyśmy, aby dokładny plan warsztatów był wyjątkową niespodzianką dla
uczestników kolonii, dlatego też szczegóły poznają oni na miejscu. Na pewno możecie
się spodziewać:
• Uzyskania autografu od swojego idola, a także zdjęcie z Nim (a właściwie całe
mnóstwo zdjęć!);
• Porozmawiania ze swoim idolem na żywo;
• Wzięcia udziału w grach i zabawach, w których będzie uczestniczył także wybrany
youtuber;
• Wzięcia udziału w wielu innych atrakcjach!;
Każdy uczestnik otrzymuje dedykowany t - shirt z Youtuberami oraz drobny upominek
za darmo!

PAINTBALL – Dla uczestników od 11 roku życia - gra ze specjalnie przygotowanym
scenariuszem (pakiet startowy - 100 kulek);

PAKIET 5 ATRAKCJI:
• W duchu walki (gra rozwijająca spryt, sprawność, zwinność, gibkość,
celność);
• Noc Kinowa (wieczorne oglądnie filmów i bajek);
• Teren-Offka (szalona gra terenowa z dziwnymi przeszkodami);
• H20 na wesoło (czyli MOKRE ZAWODY – balonowa bitwa);
• PLANszówki (zmagania w sali gier planszowych);
TRIKKE - Przejażdżka trójkołowym pojazdem, który napędzany jest za pomocą
przeniesienia ciężaru ciała bez pedałowania i odpychania się. To trening
narciarstwa w lecie! :);
WYCIECZKA AUTOKAROWA – KRYNICA - Wyjazd kolejką na Górę Parkową,
spacer po Parku Zdrojowym, wejście do Pijalni Wód;
wycieczka do Cerkwi w Muszynie – Złockiem, ogrodów sensorycznych oraz do
centrum Muszyny;
ELEMENTY FITNESSU - Ćwiczenia ogólnorozwojowe i stretching (rozciąganie);

BIEG NA ORIENTACJĘ - Wspaniała zabawa, która uczy umiejętności poruszania
się po terenie oraz logicznego myślenia;
EURO-BUNGY - Wysokie skoki i akrobacje na trampolinie w uprzęży;
ZJEŻDŻALNIA WODNA - Świetna zabawa, maximum szaleństwa w bezpiecznej
formie. Zjeżdżalnia posiada specjalne, dmuchane bandy.
AQUAZORBING - Spacer po wodzie” w wielkiej przezroczystej kuli.
PROGRAM EDUKACYJNY:
 Debaty na ważne tematy – rozmowy, o tym co interesuje i fascynuje
współczesne dzieci,
 Pierwsza pomoc przedmedyczna – elementy; reakcja i pomoc
poszkodowanym w różnych sytuacjach,
 Kocham Cię Polsko – konkurs wiedzy o Polsce i danym regionie,
 Team Bulding – zajęcia kształtujące umiejętność pracy w zespole,
 Władca pięciu cieni – wieczorowa gra twórcza (kalambury po zmroku)

PONADTO: Ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursami, zajęcia integracyjne,
Parada Kłamców, „Boso przez kraj” – wycieczki piesze po okolicy, miniolimpiada między-kolonijna, wybory Miss i Mistera, „Też mam talent” – pokaz
umiejętności dla chętnych, zabawy świetlicowe, dyskoteki.

Uwaga! Podczas pobytu Youtuberów na turnusie możliwe są delikatne zmiany
programowe (nie dotyczy programu podstawowego) na potrzeby realizacji
programu autorskiego z Youtuberami
*W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora (np. nagła choroba) skład Youtuberów może ulec zmianie.

www.stars4fans.pl

