
TURNUS 5

WISŁA  09-22.07.2023
Ośrodek KROKUS
WIEK W TERAPII:  LATOSÓB OD 12

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem 
a obiadem, co drugi dzień. W dniu, w którym dana grupa nie ma zajęć -  
wyjeżdża na wycieczkę.

Zajęcia ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą w nich udział 
same dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają terapeuci. 
Rodzice/opiekunowie mają wtedy czas dla siebie.

Między obiadem a kolacją planujemy wyjazdy  na basen do Skoczowa
(5 pobytów po  godzi ) zamiennie z wycieczkami po okolicy 1 nie
i atrakcjami na terenie ośrodka.

W weekend zaplanowaliśmy wycieczki całodniowe.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.

 Ośrodek położony jest na zboczu Partecznika, na wysokości 529 m n.p.m. Do centrum Wisły można dojść w POŁOŻENIE:
niecałe 20 minut. Obiekt usytuowany jest w cichej okolicy, z dala od hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój odpoczywającym.

DOJAZD: i , na miejscu zapewniony autokar  realizacji programu turystycznegondywidualny w ramach

OŚRODEK: Do dyspozycji jest cały ośrodek, 50 pokoi w a uczestników turnusu , 3 piętra, ind , jadalnia, boisko, plac zabaw dla 
dzieci, , bezpłatny parking.miejsce na ognisko

POKOJE: standard 2-3 os.: standard 2 pojedyncze łóżka + rozkładana sofa, łazienka, TV, czajnik, balkon lub bez balkonu; 
4 os.: 4 pojedyncze łóżka, łazienka, TV, czajnik, balkon lub bez balkonu; 2 os., łazienka, TV, czajnik, bez balkonu, pokój economy: 
mniejszy od pokoju standardowego;  3 pojedyncze łóżka + rozkładana sofa, łazienka, TV, czajnik, balkon; studio 3-4 os.:
apartament 3-4 os.: salon, 2 sypialnie  2 pojedyncze łóżka, łazienka, aneks kuchenny, TV, balkon lub bez balkonu - w każdej
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszym świadczeniem 
na turnusie będzie obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diet za dodatkową opłatą: bezmlecznej, 
bezcukrowej, bezglutenowej, wegetariańskiej. Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY: Kopalnia Guido w Zabrzu - najgłębiej położona trasa turystyczna 
w górnictwie węglowym w Polsce oraz najgłębiej położony Pub pod ziemią (320m), wycieczka autokarowa na Morawy 
(Republika Czeska): Sztramberk – zwiedzanie malowniczego zabytkowego miasteczka, panorama widokowa ze 
średniowiecznej wieży zamkowej;  - muzeum zabytkowych samochodów Tatra, zwiedzanie  Koprzywnica Browaru Zamkowego
w Cieszynie, - wjazd koleją krzesełkową na szczyt i zejście piesze do Wisły,  - Skolnity Centrum Pasterstwa w Koniakowie
warsztaty oraz możliwość zakupu oscypków   zakończony ogniskiem z kiełbaskami , ”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki
w chacie góralskiej,  (w czasie zajęć terapeutycznych), wycieczki wycieczka/atrakcja  i rodzeństwaniespodzianka dla rodziców
górskie po okolicy, 5 popołudniowych wyjazdów na „Delfin” do Skoczowa, 2 ogniska na terenie ośrodka, dyskoteka.basen 

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

ZAJĘCIA RUCHOWE (grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie)
Obejmować będą ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, poprawiające sprawność motoryki dużej, ćwiczenia motoryki 
małej, gry i zabawy zespołowe, zajęcia nordic walking, jazdę na rowerze, zajęcia relaksacyjne - rodzaj zajęć dostosowany do 
indywidualnych możliwości uczestników.

ZAJĘCIA SENSOPSYCHOMOTORYKI Z DOGOTERAPIĄ  (grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie)
Celem zajęć będzie stymulacja zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, powonienia. Usprawnianie umiejętności ruchowych, rozwijanie 
koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zajęcia obejmują prace z emocjami, niwelowanie zachowań niepożądanych, 
zminimalizowanie lęków, określanie związków przyczynowo – skutkowych.

ZAJĘCIA KULINARNE (grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie)
Celem zajęć będzie doskonalenie samodzielności przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, umiejętności 
i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, takich jak umiejętność przygotowywania posiłków, doboru odpowiednich 
artykułów spożywczych, sprzątania po sobie i zmywania naczyń. Przez udział w zajęciach poznają również zasady higieny, 
zapoznają się z obsługą drobnych sprzętów AGD. Kontakt z rozmaitymi rodzajami pożywienia pobudza zmysły smaku 
i węchu, zaś samo wykonywanie czynności związanych z pracą w kuchni rozwija zdolności manualne i umiejętność planowania 
pracy.

ZAJĘCIA RĘKODZIELNICTWA (grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie)
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników i zastosowanie przez nich różnych technik rękodzieła z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów. Atutem będzie możliwość praktycznego zapoznania się z narzędziami i przyborami potrzebnymi 
również w życiu codziennym. Zajęcia rękodzielnicze obejmują działania plastyczno - techniczne, które mają na celu wzbudzić 
poczucie wrażliwości. Rozwijają zainteresowania, umiejętności manualne, uczą starannego i estetycznego wykonania 
czynności, poprawiają koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi, pozwalają na odreagowanie 
negatywnych emocji.

CENA:

Rodzina (2 os.): , w tym:10900 zł
 Dziecko objęte terapią: 0 zł695
 Opiekun dziecka: 0 zł395
Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 3 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard.

Pokój studio - dopłata 200 zł/os./turnus
Apartament - dopłata 350 zł/os./turnus
Pokój economy - rabat 200 zł/os./turnus

Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis

Dopłata do diety bezcukrowej: 0 zł /os./turnus10
Dopłata do diety bezmlecznej: 0 zł /os./turnus10
Dopłata do diety bezglutenowej:  zł /os./turnu250
Dieta wegetariańska: bez opłat

Cena zawiera: noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, 
realizację programu terapeutycznego i turystyczno-
rekreacyjnego, ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, 
możliwość konsultacji z pielęgniarką, wymianę ręczników 
3x na turnusie, wymianę pościeli 1x w trakcie turnusu, 
sprzątanie pokoi co drugi dzień, dostęp do lodówki 
znajdującej się na korytarzu, bezpłatny parking.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z turnusu - szczegóły w iurze.b
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