„Stajnia Wilga” Wojciech Janicki

INDIANIE
wycieczka jednodniowa dla przedszkolaków
Zabawy plemion:
1. dekorowanie papierowych pióropuszy
2. indiańskie imiona i malowanie znaków
3. budowanie tipi i totemów
4. zabawy indiańskie: wyścigi jaszczurek, polowanie na bizony, równoważnia czejeńska, rzut lassem
5. strzelanie z łuków (na przyssawki)
6. szukanie skarbu z mapą i wypłukiwanie złota
7. przejażdżka bryczką
8. zabawy na placu zabaw i piaszczystym boisku
9. w trakcie zajęć – przerwa na posiłek

KOSZT WYCIECZKI
powyżej 50 dzieci: 60 zł / dziecko
40 – 50 dzieci: 65 zł / dziecko
30 – 39 dzieci: 70 zł / dziecko
20 – 29 dzieci: 75 zł / dziecko
CENA OBEJMUJE
- realizację wyżej przedstawionego programu: do 5 godzin
- prowadzenie zajęć przez instruktorów, animatorów, wychowawców
- kawę i herbatę dla opiekunów
- pamiątkowy magnes lub przypinkę
CENA NIE OBEJMUJE
1. transportu (cena zależy od liczby kilometrów)
2. menu:
- kiełbaski upieczone w piecu, ketchup, musztarda, pieczywo
- napoje: herbata, woda z sokiem, woda
- pączek lub drożdżówka
- obiad (dwudaniowy, deser, napój)
- zupa

8 zł / dziecko
3 zł / dziecko
3,5 zł / dziecko
17 zł / dziecko
7 zł / dziecko

(przy wykupieniu 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
- stosujemy wytyczne MEN, GIS i MZ
- 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, namioty zewnętrzne)
- na miejscu jest mały sklepik z napojami, słodyczami oraz pamiątkami (większość od 1 zł - 6 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 2022.
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