
ZIELONA SZKO A
JOD ÓWKA TUCHOLSKA

Opis obiektu:

W obiekcie: wietlica ze sprz tem
audiowizualnym, ksi gozbiorem oraz bogat
wideotek , pracownia komputerowa (12 
komputerów z dost pem do internetu), sala do 
tenisa sto owego, si ownia, basen odkryty, bogaty 
sprz t dydaktyczny i sportowo-rekreacyjny. 
Ponadto zapewniamy: ca odobow  lub cz ciow
opiek  pedagogiczn , dora n  opiek  medyczn  (w 
razie potrzeby). 

Organizujemy mi dzy innymi turnusy: 
rekreacyjno-wypoczynkowe po czone z nauk ,
ekologiczne, integracyjne, profilaktyczno - 
zdrowotne, rehabilitacyjne w tym m.in. dla dzieci z 
wadami postawy, wymowy, schorzeniami górnych 
dróg oddechowych i dla dzieci alergicznych, 
profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i 
m odzie y zagro onych patologi  i z zaburzeniami
zachowania, kolonie, zimowiska, i in. w zale no ci
od potrzeb. 

Dom Wczasów Dzieciecych jest placówk
przeznaczon  do okresowego pobytu dzieci i 
m odzie y w celu wspierania ich fizycznego i 
psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej 
kondycji psychofizycznej i kszta towania
zachowa  prozdrowotnych, z wykorzystaniem
lokalnych warunków.
Opis pokoi: 3,4, 5 – osobowe

Wymagane dokumenty:
1. Karta kwalifikacyjna
2. Lista uczestników zawieraj ca:
-  imi  i nazwisko
- adres zamieszkania
- imiona i nazwiska rodziców 
- numer PESEL

Cena obejmuje.

Zakwaterowanie w D.W.Dz. w Jod ówce
Tuchowskiej
Pokoje;   3,4,5  - osobowe Na ka de dwa pokoje 
mieszkalne przypada 3-cz ciowy w ze
sanitarny.
Wy ywienie : 4 posi ki dziennie
Zaj cia dydaktyczne, kulturalno – o wiatowe
i rekreacyjno – sportowe prowadzone przez 
miejscowych nauczycieli, 
Wycieczki edukacyjne piesze po okolicy

     Zaj cia profilaktyczno-zdrowotne, turystyczno 
– krajoznawcze

Program regionalny i kulturowy
Ognisko z pieczeniem kie basek w klimacie 
góralskim
Ubezpieczenie NNW 5000 z
Transport autokarem zachodnim

  TERMIN ; 05.03. – 12.03..2012r.
                      13.03. – 20.03.2012r
lub inny na zapytanie.
 Cena: 425 z .

  Zapraszamy!!!!!!

Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów-

Busy. ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 


