
TURNUS    POŁĄCZONY Z „PÓŁKOLONIĄ”7

OCHOTNICA DOLNA  23.07-05.08.2023
Pensjonat*** Jurkowski Wellness & Spa
DWIE GRUPY WIEKOWE: DO 10 LAT (24 miejsca) i 10-13 LAT (8 miejsc - półkolonie)

Zajęcia terapeutyczne na turnusie prowadzi Centrum Terapii 
„Synergis” z Warszawy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem 
a obiadem. Biorą w nich udział same dzieci. Rodzice/opiekunowie 
odprowadzają dzieci na początek zajęć i odbierają po ich zakończeniu. 
W czasie zajęć dla dzieci rodzice/opiekunowie mają czas wolny dla 
siebie. Zajęcia w grupie dzieci do lat 10 trwają 2 godz. 40 min dziennie, 
w grupie 10-13 lat (półkolonie) 6 godzin dziennie.

Między obiadem a kolacją realizowany jest program turystyczno-
rekreacyjny dla całych rodzin. W weekend zaplanowaliśmy wycieczki 
całodniowe.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.

 Ośrodek znajduje się w najdłuższej w Polsce wsi góralskiej. Położony 30 km o Nowego Targu, 40 km od Nowego POŁOŻENIE:
Sącza, najbliższy przystanek autobusowy ok. 5 km w miejscowości Tylmanowa, najbliższy sklep spożywczy 850 m (Lewiatan). 

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

OŚRODEK: Zakwaterowanie w budynku głównym oraz w części nad basenem, łącznie 40 pokoi, 3 piętra, winda, jadalnia,  
basen ze strefą spa - dostępny w wyznaczonych godzinach , boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, krąg ogniskowy, 
dostęp do sieci wi-fi,  bezpłatny parking.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.Można skorzystać z usługi prania za opłatą.

POKOJE: standard bez balkonu: standard z balkonem: 2-5 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV; 2-4 os., łóżka pojedyncze, 
łazienka, TV, balkon; 3-5 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, bez balkonu, pokoje znajdują się na poddaszu; economy: komfort: 
2 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, klimatyzacja, bez balkonu, pokoje zlokalizowane są w nowej części pensjonatu; 
apartament: 3-4 os., łoże małżeńskie i rozkładana kanapa, łazienka, TV, balkon
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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: Sądecki Park Etnograficzny Miasteczko Galicyjskie oraz  w Nowym Sączu - 
zwiedzanie połączone z warsztatami,  - Rodzinny Park Rozrywki i Edukacji w RabceRabkoland rejs statkiem,  po Jeziorze 
Czorsztyńskim, zwiedzanie ,  - park rozrywki i miniatur w Niedzicy, wjazd ruin zamku w Czorsztynie Spiska Kraina wyciągiem 
krzesełkowym na Palenicę Szczawnica - na szczycie niezapomniana zabawa na zjeżdżalni grawitacyjnej,  - spacer 
po uzdrowisku, , Góra Wdżar - , rezerwat przyrody „Wąwóz Homole” Kraina Śpiącego Wulkanu elektrowni wodnej zwiedzanie 
Niedzica  wycieczka/atrakcja niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa, , 2 ogniska w formie kolacji grillowych, dyskoteka.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

TURNUS DLA 24 DZIECI Z AUTYZMEM, ZA i CZR W WIEKU DO 10 LAT
  2 godz. 40 min. terapii grupowej dziennie (26 godz. 40 min w trakcie trwania turnusu):

- trening umiejętności społecznych i komunikacji
- nauka zabawy i współdziałania w grupie
- logorytmika
- elementy terapii ręki
- praca nad samodzielnością

 dodatkowo dla rodziców/opiekunów dzieci do 10 lat:
- warsztat integracyjny - 2 godziny
- spotkania tematyczne - 4 godziny w trakcie trwania turnusu (odbywać się będą w trakcie zajęć dzieci)
- spotkanie podsumowujące zajęcia na turnusie

TURNUS-PÓŁKOLONIE DLA 8 DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA W WIEKU 10-13 LAT
  6 godz. dziennie (60 godz. w trakcie trwania turnusu):

- trening samodzielności i pewności siebie w sytuacjach społecznych
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania podstawowych czynności życia codziennego oraz czasu wolnego
- Letni Uniwersytet talentów- zajęcia ukierunkowane na odkrywanie predyspozycji i mocnych stron ważnych w życiu oraz 
form ich wykorzystania
- „Bez pracy nie ma kołaczy” - trening wypełniania powierzonych obowiązków oraz podstawowych umiejętności z zakresu 
finansów
- „Każdy ma dusze sportowca”- podstawy zdrowego stylu życia, dbanie o zdrowie oraz formę fizyczną- odkrywanie 
predyspozycji sportowych- zajęcia sportowe (przegląd dyscyplin- spróbuj zanim powiesz…nie lubię”)
Wszystkie zajęcia maja charakter praktyczny a ich celem jest dostarczenie uczestnikom jak największej ilości doświadczeń 
by na ich podstawie stworzyli własna Księgę Talentów i Listę nowych doświadczeń w trakcie odpoczynku wakacyjnego.

 dodatkowo dla rodziców/opiekunów uczestników półkolonii:
- warsztat integracyjny - 2 godziny

Kwalifikacje na półkolonie przez Centrum Terapii Synergis - na podstawie ankiety ewaluacyjnej, aktualnej opinii z placówki 
edukacyjnej i ewentualnej obserwacji terapeuci podejmą decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na wyjazd.

CENA:

Turnus (dla dzieci do lat 10):

Rodzina (2 os.): , w tym:10900 zł
 Dziecko objęte terapią:  zł6950
 Opiekun dziecka: 0 zł395

Półkolonie (dla dzieci w wieku 10-13 lat):

Rodzina (2 os.): , w tym:11900 zł
 Dziecko objęte terapią: 7950 zł
 Opiekun dziecka: 3950 zł

Pozostałe ceny (wspólne dla obu wyjazdów):

Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 3 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard .bez balkonu

Pokój standard z balkonem - dopłata 150 zł/os./turnus
Pokój economy - rabat 150 zł/os./turnus
Pokój komfort bez balkonu - dopłata 250 zł/os./turnus

Apartament - dopłata 350 zł/os./turnus

Dodatkowe dziecko do lat , bez świadczeń: 2 200 zł

Dopłata do diety bezcukrowej: 0 zł /os./turnus15
Dopłata do diety bezmlecznej: 0 zł /os./turnus15
Dopłata do diety bezglutenowej:  zł /os./turnus350

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, wstęp na basen w 
wyznaczonych godzinach (godzina dziennie, w 
pozostałych godzinach wstęp płatny z rabatem 10%), 
wymianę ręczników 3x na turnusie, wymianę pościeli 
1x w trakcie turnusu, sprzątanie pokoi co drugi dzień, 
dostęp do lodówki i czajnika znajdujących się na 
korytarzu, bezpłatny parking

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