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RYMANÓW ZDRÓJ 
Dom Wczasów Dzieci cych jest placówk  zapewniaj c
opiek  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem sta ego zamieszkania, czyli placówk
stwarzaj c  warunki do realizacji celów edukacyjnych, 
wychowawczych i zdrowotnych.  
Placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci i 
m odzie y, wspomaga wychowanie, opiek  szkoln  i 
rodzinn . Profilem swojej dzia alno ci oraz lokalizacj  - w 
uzdrowisku dzieci cym  ukierunkowana jest na promocj
zdrowia. Organizowane s ; turnusy profilaktyczno - 
zdrowotne, profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci 
zagro onych patologi , ekologiczne, integracyjne, turystyczno 
- krajoznawcze oraz w zale no ci od potrzeb. Placówka 
mie ci si  w atrakcyjnym uzdrowisku dzieci cym o 
znakomitych walorach leczniczych. Mikroklimat Rymanowa 
Zdroju umo liwia korzystanie z tzw. "k pieli powietrznych" 
sprzyjaj cych leczeniu górnych dróg oddechowych, stanów 
astmatycznych i alergii dzieci cych. Dysponujemy baz
noclegowa dla oko o 55 dzieci (25 ch opców i 25 
dziewczynek), sto ówk , wietlic  wyposa on  w sprz t audio 
- wideo, SAT, dyskotekowy, 3 salami lekcyjnymi standardowo 
wyposa onymi, boiskiem sportowym oraz du ym placem 
zabaw.

W czasie trwania ka dego turnusu zapewniamy: opiek
sprawowan  przez sta , wykwalifikowan  kadr
pedagogiczn  - stosuj c  nowoczesne metody pracy z 
dzie mi (terapia zabaw , muzykoterapia, elementy edukacji 
teatralnej); zaj cia dydaktyczne - realizowane wspólnie z 
nauczycielami przyje d aj cymi wraz z dzie mi, 
uwzgl dniaj ce elementy regionalizmu; zabiegi lecznicze
(kuracje pitne wód mineralnych, inhalacje);  realizacje 
ciekawego programu: zaj cia turystyczno - krajoznawcze:
pokonywanie cie ki zdrowia, wycieczki piesze po okolicy, 
wycieczk  autokarowa - w przypadku pobytu trwaj cego
minimum 7 dni (po ziemi kro nie skiej) ;zaj cia kulturalno 
- rozrywkowe: ognisko po czone z pieczeniem kie basy, 
nauk  piosenek, ta ców i zabaw integracyjnych, dyskoteki, 
konkursy, quizy ró no - tematyczne, zabawy towarzyskie: 
"Randka w ciemno" i "Czar par" ; zaj cia rekreacyjno 
sportowe; zaj cia ekologiczne w: "Le nej Klasie 
Dydaktycznej" oraz Zarz dzie Zespo u Podkarpackich 
Parków Krajobrazowych w Kro nie; zaj cia z edukacji 
zdrowotnej. 

Program profilaktyki i promocja zdrowia: Cele 
programu: nabywanie umiej tno ci dba o ci o w asne 
zdrowie; k kszta towanie odpowiedzialno ci za zdrowie 
swoje i innych; kszta towanie umiej tno ci dostrzegania 
mocnych i s abych stron otaczaj cej nas rzeczywisto ci.

Program realizowany jest w nast puj cych blokach 
tematycznych:  

- yjmy zdrowo; - ruch i wypoczynek; - yjmy bezpiecznie; - 
zdrowie psychiczne; - ja w grupie i rodzinie; - reagujemy na 
otaczaj ce nas rodowisko; - ja – przeciw u ywkom.   

Do ka dego bloku tematycznego dostosowane s
szczegó owe zadania i odpowiednie do grupy wiekowej 
sposoby ich realizacji. 

ZAPEWNIAMY:  turnusy 6-dniowe . 8-dniowe 10 dniowe 

 Zakwaterowanie w  pokojach 4-6  – osobowe 

Wy ywienie: 3 posi ki dziennie + podwieczorek 

Program turystyczno – krajoznawczy, kulturalno – 
rozrywkowy, zdrowotny, dydaktyczny, ekologiczny, 
zdrowotny wed ug oferty , wycieczki  autokarowe do 
Krosna , Bóbrki 
W miar  mo liwo ci zimowych nauka jazdy na 
nartach z instruktorem 
Przejazd autokarem zachodnim 
Podatek VAT 

TERMINY : do uzgodnienia                  
CENA /1dziecko  345 z .

UWAGA!!!  Ka dy turnus prowadzony jest wed ug specjalnie 
opracowanego programu i zainteresowa  nauczycieli 
skierowanych. Na bilety wst pu kieszonkowe ok.10 zl.
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