„Stajnia Wilga” Wojciech Janicki

WIELKANOC
wycieczka jednodniowa dla przedszkoli i szkoły podstawowej
1. tropienie świątecznego zająca – wycieczka po lesie z zagadkami o Wielkanocnych tradycjach
i zwyczajach z drobnym upominkiem od zająca (np.: lizak z motywem świątecznym)
2. w budynku
- kilka słów o potrawach Wielkanocnych
- ozdabianie babeczki: lukier, posypki – degustacja z gorącą herbatą
- wykonywanie ozdób świątecznych
3. tradycyjne zabawy Wielkanocne z różnych stron świata i nie tylko:
- bieg z jajkiem, turlanie jajka, rzut w jajko, taniec z jajkiem i inne
4. posiłek:
- gorąca herbata
- jedzenie przywiezione przez grupę lub wykupione na miejscu w budynku albo ognisko - do wyboru
5. wizyta w stajni
- kózki miniaturowe, konie i kucyki
6. szukanie czekoladowych jajek
7. zabawy na placu zabaw i piaszczystym boisku

KOSZT WYCIECZKI
powyżej 50 dzieci: 45 zł / dziecko
40 – 50 dzieci: 50 zł / dziecko
30 – 39 dzieci: 55 zł / dziecko
20 – 29 dzieci: 60 zł / dziecko
CENA OBEJMUJE
- realizację wyżej przedstawionego programu: do 5 godzin
- prowadzenie zajęć przez instruktorów, wychowawców, animatorów
- kawę i herbatę dla opiekunów oraz herbatę dla dzieci
- dla każdego dziecka: słodka niespodzianka, np. lizak oraz babeczka i czekoladowe jajka oraz
wykonane przez siebie ozdoby świąteczne
CENA NIE OBEJMUJE
1. transportu (cena zależy od liczby kilometrów)
2. menu:
- do upieczenia na ognisku: kiełbaski, ketchup, musztarda, pieczywo
- słodycze: pączek, ciastka, paluszki
- obiad (dwudaniowy, deser, napój)
18 zł / dziecko szkolne
- zupa
7 zł / dziecko szkolne

8 zł / dziecko
6 zł / dziecko
15 zł / przedszkolak
8 zł / przedszkolak

(przy wykupieniu menu dla grupy szkolnej, na każdą rozpoczętą 15 dzieci jeden opiekun otrzymuje bezpłatne menu / dla grupy
przedszkolnej – na każdą rozpoczętą 10 dzieci jeden opiekun otrzymuje bezpłatne menu; dodatkowi opiekunowie mają płatne
menu – cena jak za dziecko)

INFORMACJE DODATKOWE
- w razie niepogody organizujemy zajęcia pod dachem, jak najbardziej zbliżone do wybranego programu
(do dyspozycji jest hala 1200 m2, sala w ośrodku Willa Wilga, wiata, namiot)
- na miejscu jest mały sklepik z napojami, słodyczami oraz pamiątkami (większość 1 zł - 5 zł)
- dysponujemy dużym placem zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłownią zewnętrzną, piaszczystym
boiskiem do siatkówki, koszem do koszykówki i stołem do tenisa stołowego
Podane ceny zawierają podatek VAT. Przy zmianie programu cena może ulec zmianie. Oferta na rok 2020.
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