
BO R Y   TU CH O LSK IE 

Wiek dzieci: 7 – 17lat
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej FUNKA
nad Jeziorem Charzykowskim przygotowa o kilka
oryginalnych form dla dzieci i m odzie y na wakacje 2011
rok. Obozy rekreacyjno – wypoczynkowe o profilach: 
artystycznym, ekologicznym, ornitologicznym, tanecznym

czy nawet w dkarskim,
b d  prowadzone przez
zespó  do wiadczonych,
profesjonalnie
przygotowanych
instruktorów i
wychowawców. Dobry
i bogaty program pozwoli

odkry  i rozbudzi  pasje u dzieci i m odzie y.  A gdzie
mo na wypocz , jak nie w sercu Borów Tuchowskich.
HCEE w Funce to do wiadczony organizator edukacji,
wypoczynku dla dzieci i 
m odzie y. Baza jest po o ona
w lesie nad jeziorem, w 
bezpo rednim s siedztwie
Parku Narodowego „Bory
Tucholskie”. Ca y teren jest
ogrodzony i o wietlony noc .

Podczas pobytu
zapewnione jest pe ne
wy ywienie, atrakcyjny
program i
zakwaterowanie zgodne 
z rodzajem imprezy w

domkach Brda, J
posiada du ,
murowan sto
na 200 osób,
do wiadczon kad
która czuwa nad
bezpiecze stwem,
dyscyplin  i wietn
zabaw
podopiecznych.

olach namiotach lub jachtach. O rodek

ówk

r ,

 swoich

L.p. TERMIN CENA
1.
2.
3.
4.
5

        27.06. -  10.07. 
        09.07. -  22.07.

    21.07. – 03.08.
    02.08. – 15.08.
    14.08. -  27.08.

    1090 z .
       1090 z

    1090 z
    1090 z

      1090  z .
W cen skierowania wkalkulowano:

Zakwaterowanie w dziesi cio- osobowych domkach
typu Brda schowane w lesie i ustawione w dwóch
kr gach. Do dyspozycji s  wszystkie obiekty o rodka,
sto ówka, toalety, prysznice, port, k pielisko, boiska
Wy ywienie : 4 posi ki dziennie/ niadania, obiady,
kolacje + podwieczorki/ 
Prowiant na drog  powrotn . Ubezpieczenie NNW
Opiek  medyczn  lekarza  na telefon.
Opieka piel gniarki przez ca  dob .
Opiek  ratownika WOPR
Opiek  kadry opieku czo – wychowawczej
Wycieczka do Aquaparku w Solcu Kujawskim,  i 
Multikina w Bydgoszczy
Program ramowy:
Zaj cia programowo

edukacyjne i sportowe , 
poznawanie fauny i flory
polskich lasów, rejsy 
statkiem po zalewie , 
wyprawy rowerowe po 
Borach Tucholskich,
Neptunalia, Wybory Miss i 
Mistera, Bal Przebiera ców, Randka w ciemno, Poczta
francuska, Pokaz letnich fryzur, Ogniska z pieczeniem 
kie basek, Zabawy- amig ówki, Kolonijny Newsweek -
redagowanie gazetki kolonijnej, Mini Lista Przebojów, Konkurs
piosenki kolonijnej,  Zaszczyty i Hity. KONKURSY z nagrodami.

Wycieczki krajoznawcze: /autokarowe, rowerowe,
piesze/ do skansenu wsi kaszubskiej oraz miejsc
ciekawych pod wzgl�dem przyrodniczym 

Zaj�cia sportowe: pluskanie i p�ywanie – nauka 
p�ywania profesjonalnego z instruktorem. Wodne
szale�stwo. Zaj�cia sportowe. Rejs statkiem
badawczym, �aglówkami
Zaj�cia rekreacyjne – ruchowe: biegi na 
orientacj�. Wycieczki piesze po okolicach-
poszukiwanie skarbów.
Gry i zabawy integracyjne
Warsztaty: eko – dziennikarzy, foto-video, 

plastyczne, haft,  tkactwo artystyczne, makrama,
wiklina, ceramika, plenery plastyczne. Wernisa�
wszystkich wykonanych prac artystycznych przez grup 
kolonijne.

Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów.
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65


