
 Ośrodek położony 200 m od morza i szerokie piaszczystej plaży oraz 1500 m od Jeziora Resko Przymorskie, POŁOŻENIE:
12 km Kołobrzeg znajd od u.  Najbliższy sklep spożywczy uje się naprzeciwko ośrodka. 

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

OŚRODEK: Zakwaterowanie w pokojach standardowych oraz o podwyższonym komforcie, łącznie 40 pokoi do dyspozycji 
uczestników turnusu (z 70 dostępnych w ośrodku), 3 piętra, winda, jadalnia, kawiarnia,  basen rekreacyjny - dostępny 
w wyznaczonych godzinach, pawilon grillowy, dostęp do sieci wi-fi tylko w wyznaczonych strefach, bezpłatny parking, bogata 
baza odnowy biologicznej - możliwość zamówienia zabiegów za dodatkową opłatą. Plac zabaw wyłączony z użytkowania.

POKOJE: standard 2 os. z balkonem:  od strony ulicy, 2 pojedyncze łóżka, łazienka, TV;  od strony studio 3 os. z balkonem:
ulicy, 2 pojedyncze łóżka i rozkładana kanapa, łazienka, TV;  od strony , łóżka komfort 2-3 os. z balkonem: wydmy/lasu
pojedyncze, łazienka, TV;  od strony wydmy/lasu, łóżka pojedyncze, łazienka, TV. komfort 2-5 os. bez balkonu:
Część pokoi komfort posiada drzwi do sąsiedniego pokoju pozwalające  dwupokojowe studio (dla 4 i więcej połączyć je w
osób). W przypadku korzystania przez rodzinę tylko z jednego pokoju (2-3 os.) drzwi pozostają na stałe zamknięte.

TURNUS 1

DŹWIRZYNO  25.06-08.07.2023
Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji „GEOVITA”
WIEK  W TERAPII: 10-  LATOSÓB 30

Zajęcia terapeutyczne na turnusie prowadzi Stowarzyszenie 
„Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem 
a obiadem. Zajęcia ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą 
w nich udział same dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają 
terapeuci. Rodzice/opiekunowie mają wtedy warsztaty lub czas 
dla siebie.

Między obiadem a kolacją realizowany jest program turystyczno-
rekreacyjny zamiennie co drugi dzień z czasem wolnym przeznaczo-
nym na swobodne plażowanie. W weekend lanowaliśmy zap
wycieczk  całodniow .ę ą

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.
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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 diety wegetariańskiej. 
Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia i nie zapewnia innych rodzajów diet.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY: Woliński Park Narodowy Bałtycki Park  - Zagroda Pokazowa Żubrów, 
Miniatur Międzyzdroje - Aleja Gwiazd  latarnia morska Park Miniatur Latarni  oraz miniaturowych kolejek elektrycznych, ,  i 
Morskich  rejs statkiem Park Wielorybaw Niechorzu, po Morzu Bałtyckim,  w Rewalu, Ogrody Tematyczne Hortulus w 
Dobrzycy, spacer po , Kołobrzegu wycieczka/atrakcja  i rodzeństwaniespodzianka dla rodziców  (w czasie zajęć 
terapeutycznych), 2 ogniska w formie kolacji grillowych.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Grupowe zajęcia łączące ze sobą aktywności sensoplastyki (różne techniki plastyki), arteterapii, majsterkowania oraz 
muzykoterapii. W trakcie wykonywania różnorakich działań artystycznych dochodzi do wszechstronnego pobudzania 
rozwoju. Jako metoda rehabilitacji, arteterapia usprawnia manualnie, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację 
uwagi. Dla osób z problemami w zakresie komunikacji werbalnej stanowi dobry sposób wyrażenia emocji i potrzeb. Dziecko za 
pomocą różnych środków artystycznych ma możliwość symbolicznie wyrazić trudne przeżycia, doświadczenia. Lepiej poznaje 
swoje możliwości, swoją sprawczość.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUS (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Zajęcia w grupach, których celem będzie rozwijanie zdolności współdziałania, wyrażania swojej osoby, dzielenia się emocjami.  
Podczas wspólnego czasu prowadzony będzie również trening rozwijający umiejętności komunikacji; w zależności od poziomu 
funkcjonowania grupy i jej potrzeb: rozwijania zdolności do inicjowania i podtrzymywania rozmowy lub posługiwania się 
komunikacją alternatywną dla wyrażania swoich potrzeb i wyborów oraz nazywania otaczającego świata. Zwrócona zostanie 
również uwaga na umiejętności samoobsługowe, w tym kulinarne, potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.

ZAJĘCIA RUCHOWE (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Na zajęciach prowadzony będzie trening funkcjonalny - ćwiczenia, mające przyczynić się do wzmocnienia mięśni. Trening 
funkcjonalny powiela ruchy, które wykonywane są podczas codziennych czynności, ale w różnym tempie i z wieloma 
powtórzeniami. Główne zalety treningu to poprawa postawy ciała, poprawa kondycji i wydolności, zwiększenie siły i gibkości 
oraz poprawa równowagi. Wykorzystywane będą również elementy Integracji Sensorycznej. W zależności od poziomu 
funkcjonowania grupy oraz wieku uczestników, prowadzone będą zespołowe zabawy ruchowe lub gry sportowe.

WARSZTATY DLA RODZICÓW dotyczące edukacji seksualnej osób ze spektrum autyzmu

CENA:

Rodzina (2 os.): , w tym:10900 zł
 Dziecko objęte terapią: 50 zł69
 Opiekun dziecka: 0 zł395
Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 4 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard oraz studio.

Pokój  bez balkonu - dopłata 0 zł/os./turnuskomfort 45
Pokój komfort z balkonem - dopłata 0 zł/os./turnus60

Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, 
realizację programu terapeutycznego i turystyczno-
rekreacyjnego, ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, 
możliwość konsultacji z pielęgniarką,
dostęp do basenu w wyznaczonych godzinach,
wymianę ręczników 3x na turnusie, wymianę pościeli 
1x w trakcie turnusu, sprzątanie pokoi 3x w trakcie 
turnusu bezpłatny parking, opłatę miejscową, 

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