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Zaświadczenie nr 120/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę       Olsztyn, 16.09.2014 

Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy                                                                                                    

 
              Społeczna Szkoła Podstawowa nr 101  

                                                ul. Mroza 25  

                                               11-041 Olsztyn 

 

OFERTA 

„zielona szkoła” na Mazurach  w dniach 21-22.04.2015r. 

                 dla klas 1 – 3  oraz  klasy  „0” 
 
 
OPIS OŚRODKA 
 

Ośrodek – Centrum Aktywnego Wypoczynku „GWAREK” - położony 
jest w malowniczej miejscowości Piękna Góra, nad Jeziorem Tajty, 
oddalonej 3 km od Giżycka. Obiekt jest ogrodzony  i strzeżony co czyni go 
przyjaznym i bezpiecznym. Bogata infrastruktura obiektu sprzyja 
organizacji aktywnego wypoczynku. 

 

ZAKWATEROWANIE 

 

Budynek hotelowy, murowany, pokoje 3-6 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, dla opiekunów pokoje 2-3 osobowe.  

 

Propozycja programu 

 
Dzień 1 (21.04.2014r.) 
 
Godz. 9.00 wyjazd autokarami z Olsztyna 

Około godz. 10.30 przyjazd do CAW „GWAREK” 

 zakwaterowanie, czas wolny 
 spotkanie opiekunów z animatorami – ustalenie harmonogramu 

zajęć podczas pobytu w ośrodku 
 zapoznanie dzieci z obiektami i terenem do rekreacji 

 gry sportowe, zabawy prowadzone przez animatorów 
 

 obiad – wydawany przez obsługę restauracji 
 
Zajęcia – gry i zabawy prowadzone przez animatorów  

                               (podział na grupy) 

„Rycerzem być „ 
 

 Przemiana rycerska 

 Pojedynki rycerskie 

 Wielki turniej rycerski 

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie nr KRS 0000242712   kapitał zakładowy 50 000 złotych 



 Łucznictwo 

 

 Tańce średniowieczne 

 „w obronie Królestwa” – przygodowa gra fabularna 

 
A WIECZOREM … 

biesiada przy ognisku z animatorami, 

 w tym pasowanie na rycerza, wręczenie nagród, … 

      dyskoteka 
 

Nocleg 
 

Dzień 2 (22.04.2014r.)  
 

 śniadanie (bufet) 
 

Zajęcia – gry i zabawy prowadzone przez animatorów  
                               (podział na grupy) 

 

 Team building – aktywne zajęcia ruchowe na świeżym 
powietrzu, mające na celu zgranie w grupach      
i późniejszą rywalizację  

 Intelshow – rywalizacja poszczególnych  grup, teleturniej, …, 
nagroda dla najlepszej drużyny 

 

 obiad – wydawany przez obsługę restauracji 
       
 czas wolny około 1 godz. 

 

 

Wyjazd z ośrodka do Olsztyna  
 

Cena :  około 240 PLN/uczn.      

 

Dla 7 dzieci z klasy „0” proponuję 3 godz. „Młodego Einsteina” – 

zajęcia edukacyjne w formie eksperymentów  :  
 doświadczenia chemiczne 
 eksperymenty fizyczne 
 Quiz Profesora Skwarka       

 obiad           

Gry i zabawy prowadzone przez animatora 

 kolacja 

Wyjazd do Olsztyna 
        Z 

       życzeniami wspaniałego 
wypoczynku i zabawy !!! 


