Edukacyjny 3 dni
Liczba osób: 20-50
Termin: do ustalenia
Wiek: 7-16 lat

Uwagi: Istnieje możliwość wynajęcia autokaru, obowiązek posiadania ubrań
sportowych.

Ramowy Program Pobytu

I dzień – Przyjazd do Janowa (zakwaterowanie, zapoznanie się z
regulaminem)
Godzina 9:00 –wycieczka autokarem
Porytowe Wzgórza + Momoty + Ostoja konika biłgorajskiego +
Ścieżka przyrodnicza + Wystawa przyrodnicza
Porytowe Wzgórza - miejsce jednej z największych bitew
partyzanckich okresu II wojny światowej która rozegrała się w
dniach 09-14.06.1944 roku, gdzie znajduje się cmentarz wojenny i
pomnik poświęcony partyzantom. Przejście krótkiej trasy spacerowej
przebiegającej od pomnika wzdłuż doliny rzeki Branew przez most
leśnej kolejki wąskotorowej.
Momoty – zwiedzanie niezwykłego drewnianego kościółka pw. św.
Wojciecha wykonanego własnoręcznie przez nie żyjącego już ks.
Pińciurka. Kościół stanowi perełkę architektury drewnianej.
Ostoja konika biłgorajskiego - miejsce gdzie można
zobaczyć oraz zapoznać się z historią potomków dawnego
tarpana, żyjących w naturalnym środowisku leśnym. Istnieje
możliwość:

-

jazdy na koniku biłgorajskim
jazdy bryczką
posłuchania ludowego instrumentu „suka biłgorajska”
Godzina 13:00 - obiad
Godzina 15:30 Gra terenowa
Gra Parki Narodowe - jest to gra symulacyjna, w której uczestnicy będą
mogli poprzez zabawę zapoznać sie z szeroką
rozumianą tematyką ochrony przyrody w Polsce.
Podczas tej gry na uczestników czeka szereg zadań
związanych z przyrodą polską. Oprócz wielu zadań z
przyrody uczestnicy będą musieli sie zmierzyć z
wieloma zadaniami sprawnościowymi. Gra parki jest to
doskonała gra dla gru, które chcą w sposób aktywny
zapoznać sie z tematyką ochrony przyrody w Polsce.

Godzina 18:30 – kolacja
Godzina 21:00 – dyskoteka

II dzień
Godzina 8:00- śniadanie
Godzina 9:00 –
Park Rekreacji „Zoom Natury” to pierwsze w Polsce centrum edukacji
aktywnej powiązane ściśle z tematyką przyrody i edukacji. Głównym
produktem Parku są Laboratoria Wiedzy: Zoom Natury, Runo Leśne,
Awifauny i Troposfery oraz Energii i Recyklingu.

Godzina 13:30 – obiad
Godzina 15:00–

Mega piłkarzyki- jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają
sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków. Każdy z uczestników
przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko
bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.

Ręczny byk rodeo– jest to zabawa polegająca na ujeżdżeniu byka, który
poruszany jest siłą ludzkich mięsni. Śmiałek dosiadający byka zmierzy się
z 4 osobami, które razem mają za zadanie zrzucenie jeźdźca w jak
najkrótszym czasie. Jest to wyjątkowo trudne zadnie.

III dzień
Godzina 8:00 - śniadanie
Godzina 9:00

MIEJSKA STRATEGIA - gra miejska
Miejska strategia jest to gra, która ma na celu oprócz
zintegrowania grupy poznanie walorów danego miasta.
Wszystkich uczestników dzielimy na zespoły, które mają
za zadanie dotrzeć za pomocą mapy, opisu, instrukcji,
zdjęć, wskazówek do określonych miejsc na terenie
miasta.
W każdym miejscu czekają na uczestników
różne praktyczne zadania.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych miejsc z Janowa Lubelskiego
ale ta gra może być zrealizowana w dowolnym mieście. W każdym z tych
miejsc uczestnicy będą mogli zapoznać sie z danym zabytkiem, miejscem.







Źródlisko stoki
Kruczek
Bełki
Wystawa szat liturgicznych
Tabor kolejki wąskotorowej
i inne

Miejska Strategia łączy tajemniczą i ciekawą zabawę (zdobywanie
kamieni) z poznawaniem najciekawszych zakątków kraju.

Godzina 13:00 – obiad
Godzina 14:00 – wyjazd grupy
Cena: 280zł/osoba – ośrodek Zoom Przygody, Karino
Cena 340 zł ośrodek Edukacji Ekologicznej, Almatur, Hotel
Królewski

CENA ZAWIERA:
- zakwaterowanie w 1 z naszych ośrodków
- wyżywienie (2 X śniadanie, 3 x obiad, 2 x kolacja)
- ognisko z pieczeniem kiełbasek lub dyskoteka z napojami
- realizację programu (opieka doświadczonej kadry animatorów, atrakcje, bilety wstępu)
- ubezpieczenie NNW
CENA NIE ZAWIERA:
- kosztów dojazdu do Janowa Lubelskiego

Uwaga: obowiązuje doba hotelowa danego ośrodka i istnieje
możliwość że grupa będzie musiała się wykwaterować np. po
śniadaniu z możliwością pozostawienia rzeczy w ustalonym
miejscu

Adam Mak „MAKADAN”
makadan@wp.pl, Tel 606230429
www.makadan.pl

