Cześć!
To co właśnie trzymasz w rękach, to nie
katalog, to ZAPROSZENIE! Zaproszenie do
spędzenia niezapomnianych i wyjątkowych
wakacji! Wakacji w atmosferze fantastycznej
zabawy, w gronie starych i nowych przyjaciół
i pod opieką najlepszej Kadry!
Dobrze wiemy, jaki ten rok szkolny był dla
Was stresujący i ciężki, dlatego też
przygotowaliśmy sporo wyjazdów
rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych,
nastawionych na beztroskę, integrację,
zabawę i odpoczynek. Ci co znają naszą
kadrę, wiedzą, że na naszych wyjazdach
nie ma miejsca na nudę!
Nie zabraknie też naszych bestsellerowych
naukowych i wybuchowych wyjazdów,
podczas których znajdziemy też czas na
realizację pasji inżynierskich (robotyka,
programowanie, chemia). A dla spragnionych
adrenaliny i wiatru we włosach,
przygotowaliśmy wyjazdy Windsurfingowe!
Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś
dla siebie! A my zrobimy wszystko by zapewnić
Wam niezapomniane i beztroskie wakacje!
Do zobaczenia!
Zespół Fabryki Naukowców
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BESTSELLER

Obozy (13-17 lat)

BESTSELLER

WYBUCHOWE
KOLONIE

7-10 lat

10-13 lat

DŹWIRZYNO
Fascynują Cię eksperymenty? Reakcje

W PROGRAMIE M.IN.:

chemiczne? Wybuchy? Cały czas
zadajesz pytania: dlaczego? Co by się
stało, gdyby... ? Jeżeli już na samą myśl
w Twojej głowie pojawia się mnóstwo
pytań i pomysłów, to Wybuchowe
Kolonie są właśnie dla Ciebie! Nie musisz
jeszcze znać fizyki i chemii, aby wejść
w fascynujący świat wybuchowych
reakcji!

• Warsztaty chemiczne (16 godz.)
• Park linowy
• Wycieczka do Kołobrzegu!
(m.in. port, latarnia morska,
skansen morski)
• Rejs statkiem po morzu!
• Plażowanie
• Rowerki Wodne nad jeziorem
Resko Przymorskie
• Port w Dźwirzynie!

Dodatkowo:

WARSZTATY
CHEMICZNE
Warsztatom przyświeca idea
nauki poprzez zabawę oraz
nauki poprzez doświadczenia.
Przygotowaliśmy dla Was
mnóstwo wybuchowych
warsztatów! M.in. wykonamy
ogromną ilość Pasty dla słonia!
Stworzymy fajerwerki i sztuczne
ognie na dyskotekę! Zbudujemy
rakiety i sprawdzimy jak daleko
są w stanie polecieć! Stworzymy
wulkan i sprawimy,
że wybuchnie!

• Warsztaty Konstruktorskie
– klocki LEGO, PlusPlus i BAMP
• Warsztaty plastyczne
• Kino wieczorne
• Dyskoteka
• Grill z kiełbaskami
• Olimpiada kolonijna
• Wieczór teleturniejów
• Podchody
• Konkursy z nagrodami

ZAKWATEROWANIE
OW Komandor
Pokoje 4 osobowe z łazienkami.
Szczegóły -> str. 4
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie (10 noclegów)
• Pełne wyżywienie
(3 posiłki + podwieczorek)
• Realizację programu
• Warsztaty chemiczne
• Sprzęt niezbędny do
realizacji zajęć
• Wycieczki, bilety
wstępu/wejścia do obiektów
• Opiekę kadry pedagogicznej
i pielęgniarki
• Pamiątkową koszulkę,
dyplom i zdjęcia
• Nagrody w konkursach
• Ubezpieczenie NNW
ZA DOPŁATĄ
• Transport Autokarem -> str. 23
• Ubezpieczenie Kosztów
Rezygnacji -> str. 18

TURNUSY

CENA

DNI

06.07 - 16.07

2 390 zł

11

09.08 - 19.08

2 390 zł

11

11

OBÓZ REKREACYJNO
- SPORTOWY

13-17 lat

DŹWIRZYNO
Uwielbiasz aktywny wypoczynek i

W PROGRAMIE M.IN.:

spędzać wolny czas na sportowo wraz z
rówieśnikami? Twoje wymarzone wakacje
to pobyt nad morzem? Siatkówka
plażowa, turniej badmintona, piłka
nożna, rowerki wodne, plażowanie - brzmi
idealnie? Specjalnie dla Ciebie
przygotowaliśmy Obóz Rekreacyjno –
Sportowy, pełen sportowych aktywności,
ciekawych atrakcji i wycieczek!

AKTYWNOŚCI
Aktywnie spędź czas biorąc
udział w wielu turniejach
sportowych, rywalizuj z innymi
zespołowo i indywidualnie!
Czeka na Ciebie wiele
dyscyplin sportu, fitness, a także
rowerki wodne nad
przepięknym jeziorem!
Sprawdzisz też swoje
umiejętności w parku linowym!
Oprócz tego czeka na Ciebie
odpoczynek na plaży i wiele
ciekawych wycieczek – w tym
rejs statkiem i wycieczka do
Kołobrzegu! A do plaży mamy
tylko 150 m!

• Turnieje sportowe (siatkówka,
siatkówka plażowa, badminton,
piłka nożna, fitness…)
• Park linowy
• Wycieczka do Kołobrzegu!
(m.in. port, latarnia morska,
skansen morski)
• Rejs statkiem po morzu!
• Plażowanie
• Rowerki Wodne nad jeziorem
Resko Przymorskie
• Port w Dźwirzynie!

Dodatkowo:
• Warsztaty Konstruktorskie
• Warsztaty plastyczne
• Kino wieczorne
• Dyskoteka
• Grill z kiełbaskami
• Olimpiada obozowa
• Wieczór teleturniejów
• Podchody
• Konkursy z nagrodami

ZAKWATEROWANIE
OW Komandor
Pokoje 4 osobowe z łazienkami.
Szczegóły -> str. 4

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie (10 noclegów)
• Pełne wyżywienie
(3 posiłki + podwieczorek)
• Realizację programu
• Wycieczki, bilety
wstępu/wejścia do obiektów,
• Opiekę kadry pedagogicznej
i pielęgniarki
• Pamiątkową koszulkę, dyplom
i zdjęcia
• Nagrody w konkursach
• Ubezpieczenie NNW

ZA DOPŁATĄ
• Transport Autokarem -> str. 23
• Ubezpieczenie Kosztów
Rezygnacji -> str. 18

TURNUSY

CENA

DNI

06.07 - 16.07

2 290 zł

11

15

WYBUCHOWY
OBÓZ

13-17 lat

DŹWIRZYNO
Lubisz przeprowadzać eksperymenty i

W PROGRAMIE M.IN.:

doświadczenia chemiczne? Chcesz
zagłębić się w tajniki nauki i
laboratorium? Specjalnie dla Ciebie
przygotowaliśmy Wybuchowy Obóz! Nie
musisz być znawcą chemii i fizyki, by
odlotowo się bawić! To tutaj zadajemy
pytania a następnie wspólnie szukamy na
nie odpowiedzi. Chemia, fizyka, biologia
jeszcze nigdy nie były tak ekscytujące!

WARSZTATY
CHEMICZNE
Na Obozie czeka na Ciebie
mnóstwo wybuchowych
doświadczeń! Oczywiście,
najpierw nauczymy się tajników
laboratorium i bezpieczeństwa,
a następnie udamy się w świat
szalonych reakcji, podczas
których powstanie m.in. pasta
dla słonia! Zadbamy oczywiście
o efektowne fajerwerki i
sztuczne ognie na obozową
imprezę! Stworzymy także
własne rakiety, które wystrzelimy
i dowiemy się jak przeprowadzić
erupcję wulkanu!

ZAKWATEROWANIE
• Warsztaty chemiczne (16 godz.)
• Turnieje sportowe!
• Wycieczka do Kołobrzegu!
(m.in. port, latarnia morska,
skansen morski)
• Rejs statkiem po morzu!
• Rowerki Wodne nad jeziorem
Resko Przymorskie
• Port w Dźwirzynie!

Dodatkowo:
• Warsztaty Konstruktorskie
• Warsztaty plastyczne
• Kino wieczorne
• Dyskoteka
• Grill z kiełbaskami
• Olimpiada obozowa
• Wieczór teleturniejów
• Podchody
• Konkursy z nagrodami

OW Komandor
Pokoje 4 osobowe z łazienkami.
Szczegóły -> str. 4
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie (10 noclegów)
• Pełne wyżywienie
(3 posiłki + podwieczorek)
• Realizację programu
• Warsztaty chemiczne
• Sprzęt niezbędny do
realizacji zajęć
• Wycieczki, bilety
wstępu/wejścia do obiektów
• Opiekę kadry pedagogicznej
i pielęgniarki
• Pamiątkową koszulkę,
dyplom i zdjęcia
• Nagrody w konkursach
• Ubezpieczenie NNW
ZA DOPŁATĄ
• Transport Autokarem -> str. 23
• Ubezpieczenie Kosztów
Rezygnacji -> str. 18

TURNUSY

CENA

DNI

06.07 - 16.07

2 390 zł

11

09.08- 19.08

2 390 zł

11
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Od ponad 20 lat ubezpieczamy podróże Polaków!

Nie na wszystko możesz mieć wpływ,
więc zadbaj o rzeczy niezbędne
i podróżuj w spokoju.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
SPOTKANIE DLA RODZICÓW
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
online w czerwcu (za pomocą aplikacji Zoom). Dokładny
termin podamy w połowie maja. Podczas spotkania
omówimy najważniejsze elementy programu, kwestie
organizacyjne oraz odpowiemy na Państwa pytania. Udział
nie jest obowiązkowy, spotkanie zostanie nagrane, a link do
nagrania otrzymają Państwo mailem.
TELEFONY
W celu zapewnienia bezpiecznej i satysfakcjonującej
realizacji programu, podczas wyjazdów obowiązuje zasada,
że uczestnicy korzystają z telefonów i innych urządzeń
elektronicznych, w przerwach między zajęciami. Rodziców
prosimy o kontakt z dziećmi najlepiej w czasie przerwy
poobiedniej oraz po kolacji (dokładny harmonogram
otrzymają Państwo mailowo).
Prosimy nie dzwonić i nie pisać do dzieci przed snem! Jeżeli
dziecko nie będzie miało własnego telefonu, kontakt z nim
będzie umożliwiony poprzez telefon wychowawcy lub
kierownika. Każde dziecko, które będzie chciało
skontaktować się z rodzicem, będzie miało taką
możliwość. Nie przewidujemy możliwości przechowywania
prywatnych telefonów dzieci
przez wychowawców.
ZDJĘCIA
Podczas wyjazdów będziemy robić zdjęcia i w miarę
możliwości wybrane zamieszczać na Facebook’u oraz na
Instagramie. Link do wszystkich zdjęć przekażemy Państwu
po zakończeniu turnusu.
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ZAKWATEROWANIE
Prośby o wspólne zakwaterowanie uczestników prosimy
zgłaszać podczas rezerwacji miejsc. Dołożymy wszelkich
starań, by wszystkie prośby spełnić. Prosimy pamiętać, że
zgodnie z przepisami, maksymalna różnica wieku dzieci
w pokoju to 2 lata.
LEKARSTWA
Uczestnicy nie mogą samodzielnie przechowywać
i przyjmować lekarstw. Dotyczy to także leków
przyjmowanych na stałe – nawet jeżeli dziecko jest
samodzielne i odpowiedzialne. Kadra dopilnuje by dziecko
przyjmowało leki w określonych dawkach i o wyznaczonych
godzinach. Prosimy o wpisanie wszystkich informacji
w karcie kwalifikacyjnej oraz przekazanie leków wraz
z informacją o dawkowaniu Wychowawcy lub Kierownikowi.
BAGAŻ
Wykaz rzeczy do zabrania zależy od programu wybranego
wypoczynku, dlatego też szczegółowy wykaz rzeczy do
zabrania będziemy rozsyłać wszystkim uczestnikom
mailowo. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, by uczestnicy
wyjazdów brali udział w procesie pakowania, najlepiej
posiadali listę zabranych rzeczy oraz w miarę możliwości
były one oznaczone. Znacznie ułatwi to i usprawni
pakowania w drogę powrotną.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM i KADRĄ WYPOCZYNKU
Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji pod
nr tel. 604 339 781. Dane kierownika wypoczynku wraz z tel.
otrzymają Państwo podczas zebrania z rodzicami. W dniu
wyjazdu otrzymają Państwo smsa z nr tel. Wychowawcy
grupy dziecka. Zarówno w przypadku potrzeby rozmowy
z Wychowawcą jak i Kierownikiem Wypoczynku, o ile sprawa
nie jest pilna, prosimy o kontakt po godz. 21:00.
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Fabryka Naukowców Sp. z o.o.

ul. Ziemowita 1
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta
tel. 604 339 781
bok@fabrykanaukowcow.pl
www.fabrykanaukowcow.pl

Obserwuj nas na:

FabrykaNaukowcow
fabryka_naukowcow

