Wakacje z Youtuberami - 2018
Oferta Handlowa (stanowiąca integralną część umowy)
PORONIN
Poronin - podhalańska miejscowość wypoczynkowa położona u stóp Tatr.
Lubiana przez turystów ze względu na spokojną atmosferę oraz piękne widoki.
ZAKWATEROWANIE
Dom Wypoczynkowy „Weronika 2” oraz „Weronika 1” – stylowy obiekt
usytuowany w pięknym zakątku Poronina, na dużym zielonym terenie. Do
dyspozycji uczestników pokoje 2, 3, 4, 5- osobowe z łazienkami, jadalnia,
boisko typu orlik, świetlica z tv, sala dyskotekowa z wyposażeniem, stół do
tenisa stołowego, mały basen kryty.
WYŻYWIENIE
Cztery posiłki dziennie (śniadanie – bufet, obiad, podwieczorek, kolacja).
Turnus rozpoczyna się obiadem i kończy obiadem + suchy prowiant na drogę
powrotną (dla uczestników z Warszawy, Wrocławia i Łodzi). W prezencie od
Gospodarzy 1 raz w turnusie uczestnicy ustalają menu dnia :)

TRANSPORT
Autokar z Krakowa lub Katowic. Z Warszawy, Wrocławia, Łodzi PKP (min.10
os.) lub bus (min.6 os.) do Katowic lub do Krakowa, dalej autokarem do
obiektu. Przy mniejszej ilości uczestników z wyżej wymienionych miast
obowiązuje dopłata (+50 zł/os.)

YOUTUBERZY*
Na turnusie w Poroninie obecni będą:
Malczyńscy / Yoczook / Unboxall

TERMIN i CENA

07.07. – 17.07.2018 r. (11 dni), cena: 1 795,00 zł
Cena zawiera: Zakwaterowanie 10 noclegów, wyżywienie, kadrę
wychowawczą na terenie ośrodka, opiekę medyczną, program, transport,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwoty 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 obozu otrzymuje koszulkę z YouTuberami!
Do wyboru jeden z pakietów:
ARTYSTYCZNE SZALEŃSTWO
Zajęcia filmowo - teatralne: zwalczanie tremy; improwizacja; gestyka, ruch sceniczny – ćwiczenia
mowy ciała; zajęcia z dykcji; odgrywanie ról – analiza granej postaci; odgrywanie scenek
obyczajowych, skeczy.
Zajęcia muzyczne: najbardziej znani muzycy – pogadanka na temat własnych idoli; poznanie
różnych gatunków muzycznych – muzyczna prezentacja; podstawowe instrumenty muzyczne;
„dlaczego instrumenty grają?”, „Śpiewać każdy może” - kolonijne karaoke, konkurs muzyczny: „gra na
byle czym”; opracowanie kolonijnej piosenki.
Zajęcia taneczne: tworzenie układu tanecznego zespołu cheerleaderek na kolonijny Puchar Świata;
nauka podstawowych kroków tanecznych; taniec synchroniczny; tworzenie własnych choreografii
tanecznych; zajęcia z aerobiku; zajęcia sportowe; projekcja filmu „Happy Feet: Tupot małych stóp”
(dla młodszych).
Zajęcia plastyczne: podstawowe dziedziny sztuk plastycznych; mowa kolorów; zajęcia plastyczne z
różnych technik, szkicowanie, farba, frotaż, malowanie gąbką, wyklejanie, origami; projektowanie i
wykonywanie biżuterii; projektowanie kostiumu lub tworzenie własnej scenografii do zajęć filmowoteatralnych.
Zajęcia florystyczne: objaśnienie zasad kompozycji kwiatowych; zapoznanie z materiałami, z jakich
będą tworzone kompozycje; układanie kompozycji. Na zakończenie kolonii prezentacja nabytych
umiejętności.
LUB
MUNDIALOWE SZALEŃSTWO
Zapoznanie z zasadami gry w piłkę nożną, sędziowaniem i trenowaniem; postawy gry fair play;
taktyka w grze; linia spalonego; stałe fragmenty gry. Trening czyni mistrza. Tablica wyników
kolonistów z wszystkich rywalizacji - nagrody dla najlepszych! Konkurs rzutów karnych;
„turbostrzelec” na kolonii (żonglerka piłką, wkręcanie piłki do bramki z rożnego, strzał karnego z
zamkniętymi oczami, strzał z połowy boiska do bramki); turniej dwa na dwa (dwóch na dwóch na
małe bramki); zajęcia poprawiające kondycję i motorykę; doszkalanie i nauka odpowiedniego
prowadzenia; gra głową; drybling.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018: kolonijny Puchar Świata w piłce nożnej – rozgrywki;
wielkie losowanie reprezentacji; wykonywanie makiety stadionu drużyny piłkarskiej, projektowanie
koszulki własnej drużyny piłkarskiej – każdy z uczestników musi posiadać biały T-shirt;
Najlepszy trener: analiza taktyki reprezentacji; zakłady wyników (dobre wyniki nagradzane
punktami na tablicy); odpowiednia dieta dla sportowców – tematy zdrowego trybu życia.
Najbardziej popularni piłkarze na świecie – zapoznanie z sylwetkami piłkarzy takimi jak: Cristiano
Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar i innymi; cechy dobrego piłkarza.
FIFA, UEFA, najsłynniejsze ligi i kluby piłkarskie świata – prezentacja multimedialna.
Wembley ’73 – historia sukcesu drużyny narodowej.
Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.
Projekcja filmów: „Piłkarzyki rozrabiają”, „Tygrysy murawy”.
Piłkarska Feta – bal sportowców na zakończenie kolonii.

PONADTO DLA WSZYSTKICH


WYCIECZKA AUTOKAROWA – ZAKOPANE - Wycieczka autokarowa do Zakopanego. Wyjście na
skocznie Wielka Krokiew ;



POKÓJ ZAGADEK / PAINTBALL

-

Wejście do pokoju zagadek (ESCAPE ROOM).

LUB rozgrywka paintball (100 kulek).
 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)
ORAZ: Korzystanie z krytego basenu co drugi dzień, korzystanie z boiska typu orlik, poznanie okolicy
poprzez spacery i wycieczki piesze, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursami i śpiewem, gry i
zabawy świetlicowe (kalambury, rebusy, krzyżówki), Mundialowa Olimpiada Jaworzyny –
indywidualne i grupowe rozgrywki sportowe, m.in. siatkówka, koszykówka, badminton.
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

