
Oferta 

Szanowni Państwo, prosimy o analizę poniższej oferty z uczniami i rodzicami, wybór odpowiednich zajęć 

(zaznaczenie X) i odesłanie drogą e-mail sekretariat@dwdzprzemkow.eu lub fax (76 83 20 613)  

w terminie do 14 dni przed przyjazdem do naszej placówki. 

Poniższa informacja pozwoli nam na opracowanie i realizację programu turnusu zgodnie z Państwa 

oczekiwaniami. 

Propozycje zajęć w ramach opłaty za pobyt 

Lp. Nazwa zajęcia Cel X 

1. Piesze wyprawy do lasu, parku – zbieranie darów lasu 
- realizacja podstawy programowej,  
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

2. 

Realizacja programów własnych, zgodnie z aktualną 
podstawą programową, zajęcia o tematyce przyrodniczo 
– ekologicznej  na ścieżce edukacyjno przyrodniczej 
DWDz lub w pracowni przyrodniczej. 

- realizacja podstawy programowej,   
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

3. Wycieczki rowerowe 
KONIECZNA KARTA ROWEROWA i zgoda 
rodziców na karcie informacyjnej wychowanka 

 

4. Terenowe gry i zabawy - rozwijanie zainteresowań wychowanków  

5. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na boisku 
- realizacja podstawy programowej,   
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

6. Zajęcia artystyczne  
- realizacja podstawy programowej,   
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

7. 
Warsztat – pierwsza pomoc przedmedyczna - nabywanie umiejętności wykonywania resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej 
 

8. Cykl zajęć integrujących grupę - integracja grupy  

9. Ogniska z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i zabawami 
- integracja grupy,  
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

10. Dyskoteki i zabawy przy muzyce 
- integracja grupy,  
- rozwijanie zainteresowań wychowanków 

 

11. Zajęcia terapeutyczne 

- dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z deficytami 
kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,  
- nauka technik relaksacyjnych 
- usprawnianie małej i dużej motoryki 

 

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
- dla uczniów z deficytami rozwojowymi  
i niepełnosprawnościami 

 

13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

- rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych 
(zmiana samopoczucia, zmiana postaw, akceptacja 
samego siebie i pomoc w rozwiązywaniu osobistych 
problemów) 

 

 

Propozycje zajęć za dodatkową opłatą 
Główne cele zajęć to rozwijanie zainteresowań uczniów oraz realizacja podstawy programowej 

Lp. Miejsce/ nazwa Cel 
Koszt po stronie 
zamawiającego 

X 

1. 
Rezerwat ornitologiczny  
„Stawy Przemkowskie” 

poznanie środowiska wodno-błotnego  
obserwacja ptaków wodnych, 
wejście na wieżę widokową na „Przemkowskim 
Bagnie” 

autokar – 170 zł 

 

2. 
Rezerwat „Buczyna Szprotawska”                     
i pomnik przyrody dąb „Chrobry”  

poznanie fauny i flory lasu bukowego,  
historia pomnika przyrody autokar – 170 zł 

 

3. Wydma śródlądowa w Wilkocinie 
poznanie  siedliska nietoperzy, zwiedzanie 
bunkrów poradzieckich autokar – 170 zł 

 

4. 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Wrzosowa Chata” w Borówkach 

Warsztaty do wyboru: 
- Ziołowe woreczki zapachowe 
- Oleje ziołowe do kąpieli 
- Litewskie Niebo w Gębie – wypiekanie 
tradycyjnych wschodnich pierożków 
- Gajówkowy Przysmak – rurki z ciasta 
drożdżowego wypiekane nad ogniskiem 

autokar – 400 zł 
1 warsztat 12zł/os. 
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5. 
Gospodarstwo Agroturystyczne  
„Osada danieli” w Zamienicach 

Obserwacja zwierząt dzikich i hodowlanych, 
zabawy i gry na terenie gospodarstwa 

autokar 350 zł 
wstęp – 8 zł/os. 

 

6. Stadnina koni w Krzywczycach jazda bryczką, wierzchem 
autokar 250 zł 
wstęp 10 zł/os. 

 

7. Stadnina koni w Jakubowie 
Jazda konna wierzchem, zwiedzanie rezerwatu 
„Buczyna Jakubowska” oraz Sanktuarium Św. 
Jakuba 

autokar 250 zł 
wstęp 10 zł/os. 

 

8. 
Wioska indiańska Wokini lub 
obozowisko rycerskie w Ostaszowie 

Zajęcia zręcznościowe, prezentacja eksponatów  
autokar - 170 zł 
wstęp 11zł/os. 

 

9. Warsztaty tkackie 
samodzielne tkanie na ramce kolorowego 
dywaniku 

10 zł/os- nauka tkania ze 
ścieżką edukacyjną 

 

10. Warsztaty „Piernikowy Świat Wandzi” 
ozdabianie miodowych pierników kolorowym 
lukrem 

13zł/os 
 

11. Zielona Góra – Centrum Nauki Keplera 
Pobyt w Planetarium Wenus i Centrum 
Przyrodniczym 

7,50zł/os. 
autokar 550 zł 

 

12. Głogów 
zwiedzanie miasta , wizyta w sali zabaw lub 
kręgielni w „OK Park", lodowisko 

autokar - 400zł 
sala zabaw – 12zł/os. 

cena za 1 tor/godz. – 40 zł 
lodowisko: 8 zł + 6 zł łyżwy 

 

13. Lubin 
Zwiedzanie „Parku Wrocławskiego”  
Pobyt w kręgielni  

autokar 400 zł 
cena za 1 tor/godz. – 15 zł 

 

14. Basen w Zielonej Górze Pobyt na hali basenowej 
autokar 550 zł 

8,00 zł / os. / 2 godz. 
 

15. Basen AQUAPARK w Polkowicach Pobyt na hali basenowej lub kręgielni 
autokar - 300 zł 

basen: 8,40 zł/os/godz. 
kręgielnia – 21,60 zł/tor 

 

16. Basen „Pływalnia Chrobry” w Głogowie Pobyt na hali basenowej    
autokar: 400 zł 

7,00zł/godz./os.(do 15:00) 
8,50zł/godz./os.(od 15:00) 

 

17. Warsztaty rękodzieła artystycznego  

Warsztaty do wyboru: 
- malowanie jajek wielkanocnych woskiem  
na gorąco - wzory łemkowskie 
- wykonywanie ozdób koralikowych 

10 zł/os 

 

 

18. 
Warsztaty w Przemkowskim Ośrodku 
Kultury 

Warsztaty do wyboru: 
- taniec nowoczesny 
- skręcanie balonów 

taniec: 10 zł/os. 
baloniki: 15 zł/os.  

 

 

19. Park trampolin w Zielonej Górze Pobyt w parku trampolin „SkokoLoco”  

Autokar – 550 zł 
Grupa powyżej  40 os. – 12 zł/ 1h 

Grupa poniżej   40 os – 19 zł /1h 
Skarpetki antypoślizgowe – 5 zł 

 

20. Kraina Eksperymentów  
Doświadczenia i eksperymenty fizyczne i 
chemiczne.  

Grupa powyżej  25 os. – 400 zł/ 1h 
Grupa poniżej   25 os –  300 zł /1h 

 

21. 
Świerkowe Zacisze w Jakubowie 
Lubińskim 

Warsztaty wyrobu masła 
Autokar – 200 zł 

15 zł / os 
 

22. Park linowy Pobyt w parku linowy w Nowe Soli 

Autokar – 300 zł 
Trasa:  

łatwa – 5 zł / os 
średnia 5 zł os 

średnio trudna 12 zł / os 
trudna 15 zł / os 

(wymagana zgoda rodziców ) 

 

Proszę o wypisanie poniżej informacji dotyczącej specjalnych potrzeb grupy lub potrzeb indywidualnych 

wychowanków (np. niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności w uczeniu się, 

szczególne uzdolnienia, zaburzenia komunikacji językowej, choroba przewlekła itp.) oraz jakiej formy pomocy 

państwo oczekujecie. Ceny podane w powyższej ofercie mogą ulec zmianie. 

Termin turnusu: 

Szkoła: 

Imię i nazwisko nauczyciela zamawiającego:  

Klasa:                                                             Tel. kontaktowy : 


