
DOM WCZASÓW DZIECI CYCH nr 2 
w Sidzinie k/Jordanowa, po o ony jest na wysoko ci 620 
mn.p.m. w Beskidzie ywieckim w Pa mie Policy, w ród
lasów wierkowo – sosnowych sosnowych otoczeniu
wzniesie  tworz c specyficzny mikroklimat,
charakteryzuj cy si  du ym nas onecznieniem, niskimi
opadami, brakiem mgie  i zanieczyszcze  py ami.

Zaj cia opieku czo – wychowawczo – dydaktyczne
prowadzone s  w trzech lub czterech grupach przez 
wyspecjalizowan  kadr  pedagogiczn  w formie: gier i 
zabaw terenowych, tematycznych wycieczek: pieszych, 
rowerowych, przyrodniczych, etnograficznych,
historycznych, ca odziennych biwaków. Wychowawcy w 
tym czasie odpowiadaj  za bezpiecze stwo   i zdrowie 
powierzonej jej m odzie y.
M odzie  w czysto ekologicznym terenie sp dza czas na 
wycieczkach, zaj ciach rekreacyjno – sportowych,
uczestnicz c jednocze nie w bogatej ofercie zaj
rozwijaj cych umys  i intelekt. Organizuje si  ró nego
rodzaju warsztaty promuj ce zdrowe ycie, jak równie
prowadzone s zaj cia profilaktyczno – resocjalizacyjne
z zakresu: alkoholizm, nikotyna, narkotyki.
Placówka dysponuje 65 miejscami, 14 pokoi 4,5,6 – 
osobowych, w asn  jadalni , kuchni , w z y sanitarne
znajduj  si  na korytarzu. 
Placówka dysponuje: sale lekcyjne, jadalnia na 70 miejsc
(4 posi ki dziennie), sala do gier zr czno ciowych, boisko 
sportowe (siatkowka, koszykówka, pi ka no na), sala
dyskotekowa, sprz t sportowy, wyci g narciarski – w
zimie, plac zabaw, biblioteka, park wypoczynku. Na 
miejscu sklepik, telefon na kart  elektroniczn .
Teren o rodka jest ogrodzony. W ko o jest du o kwiatów i 
zieleni. W budynku jest kolorowo, czysto i przytulnie.

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie w D.W.Dz. pokoje 4,5,6 –
osobowe
Wy ywienie pe ne /4 posi ki dzienne/ 
opiek  wychowawczo – opieku cz
zaj cia wietlicowe – warsztaty – dyskoteki
/zaj cia plastyczne, muzyczne/
zaj cia dydaktyczne 
zaj cia profilaktyczno – resocjalizacyjne
spotkanie z garncarzem 
zwiedzanie pasieki
ognisko z pieczeniem kie basek
wycieczka do Zakopanego 
przejazd autokarem zachodnim
prowiant na drog  powrotn
opieka medyczna i lekarska / na telefon/
korzystanie ze sprz tu sportowego 
nauka jazdy na nartach z instruktorem . 

TERMINY:               CENA: 

 7 dni     .             455 z .

   10 dni.                  510 z

UWAGA:
Warsztaty ekologiczne – 6 z . Kieszonkowe 
uzale nione jest od woli rodziców.

Organizator:  ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia . 
Education. Wynajem autokarów – Busy. ul. Mickiewicza 4 
39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 
e-mail; alma@tbg.net.pl 


