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WYCIECZKA 3 DNI 

dla przedszkolaków i zerówki przedszkolnej 
 

1 DZIEŃ 
10.00  przyjazd do ośrodka Willa Wilga  
11.00  zorganizowane zabawy sportowe i spacer po okolicy  
13.00  obiad  
14.00   zajęcia w Stajni Wilga (w trakcie zajęć – podwieczorek): 

– przedstawienie koni i kucyków z naszej stajni  
  – co konie jedzą, gdzie mieszkają, co lubią a czego się boją?  

– czym różni się kucyk od źrebaka? 
  – zabawy na ujeżdżalni: przeciąganie liny, rzut podkową, tor przeszkód, wyścigi w workach 

– czyszczenie i karmienie kucy 
– przejażdżka na kucyku (oprowadzanie)  
– przejażdżka bryczką  
– inni mieszkańcy naszej stajni: kozy miniaturowe, króliki, osioł 

17.30  swobodne zabawy na placu zabaw i na boisku  
18.00  kolacja 
19.00-20.00  ognisko z kiełbaskami 
 
2 DZIEŃ 
  8.30 śniadanie 
  9.00  Indianie – zabawa plemion ( w trakcie zajęć – drugie śniadanie): 
  – wycinanie i dekorowanie papierowych pióropuszy 
  – indiańskie imiona i malowanie znaków  

 – budowanie tipi i totemów 
 – zabawy indiańskie: polowanie na bizony, wyścigi jaszczurek, równoważnia czejeńska, 
     rzut lassem 
  – strzelanie z łuków (na przyssawki) 
 – szukanie skarbu z mapą i wypłukiwanie złota 

13.00  obiad 
14.00  Tropiciele - podchody z zadaniami (w trakcie zajęć – podwieczorek): 

– wyznaczanie trasy strzałkami 
– komunikacja przez walkie-talkie 
– układanie i rozwiazywanie zadań oraz zdobywanie kluczy do skarbu 
– szukanie grup  
– szukanie skarbu 

17.30  swobodne zabawy na placu zabaw i na boisku  
18.00  kolacja 
19.00-20.30  dyskoteka lub wieczór filmowy z popcornem (do wyboru) 

 
3 DZIEŃ  
  8.30 śniadanie 
  9.00  Piraci (w trakcie zajęć – drugie śniadanie): 
 – budowanie papierowych statków z pirackimi flagami 
  – morskie tatuaże 
  – wyścigi stateczków 
  – wędkowanie i połów pereł  

 – konkurencje pirackie: przejście po trapie, lunety, bitwa morska, ucieczka przed rekinami,  
   bieg w kołach ratunkowych  
 – szukanie skarbu z mapą 

– pasowanie na pirata 
13.00  obiad 
13.30 pakowanie i przygotowanie do wyjazdu 
14.30  wyjazd 
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KOSZT WYCIECZKI 
41 – 50 dzieci: 440 zł / dziecko 
31 – 40 dzieci: 455 zł / dziecko 
21 – 30 dzieci: 470 zł / dziecko 
15 – 20 dzieci: 485 zł / dziecko 
 
CENA OBEJMUJE 
- zakwaterowanie i pełne wyżywienie  
- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla jednego opiekuna na każdą rozpoczętą 10-tkę dzieci  
- dodatkowi opiekunowie – dopłata 250 zł / osoba / pobyt  
- organizację wyżej przedstawionego programu 
- prowadzenie zajęć przez instruktorów, animatorów, wychowawców  
- pamiątkowy magnes lub przypinkę lub brelok 
 
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)  
- śniadania i kolacje są w formie szwedzkiego stołu, obiad dwudaniowy z napojem i deserem (np.: owoc, 

galaretka, ciasteczka itp.) 
- przez cały dzień w jadalni jest dostępna woda i woda z sokiem dla dzieci, kawa i herbata dla opiekunów 
- na terenie ośrodka jest jadalnia z salą, recepcja ze sklepikiem (napoje, słodycze, pamiątki), taras,  

zadaszona wiata, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, miejsce na ognisko, kosz do koszykówki, 
piaszczyste boisko do siatkówki, stadnina, hala, łąki 

- na terenie ośrodka Willa Wilga obowiązuje zmiana obuwia 
- można przedłużyć pobyt do wieczora wraz z dodatkowymi zajęciami 
- cena nie obejmuje transportu (zależy od liczby kilometrów); współpracujemy ze sprawdzonymi 

przewoźnikami – autokary, busy. 
 
 
Podane ceny zawierają podatek VAT. Przy zmianie programu cena może ulec zmianie.  
Oferta na jesień 2022. 
 


