
Sierpień 2019, Obóz językowo-przygodowy Słowianie

Termin: 05-16.08.2019 Miejsce: Pałuki, Jezioro Ostrowieckie
Uczestnicy: 14-18 lat Zakwaterowanie: Ośrodek Zatoka Zabłockich

www.zatokazablockich.pl

Program - Co będziemy robić?
Słowianie: Gra Mitologiczno-Przygodowa to obóz językowo-przygodowy, prowadzony dwujęzycznie, w
języku angielskim i polskim. W samym sercu historycznej krain Pałuk, nad krystalicznie czystym jeziorem,
uczestnicy wcielą się w rolę graczy. Wspólnie spróbujemy rozwikłać zagadkę tajemniczych znaków
pozostawionych przez żyjących tu niegdyś Słowian! Żeby zrozumieć ich znaczenie, uczestnicy będą musieli
podjąć wyzwania sekcji: sportowej (piorun Peruna), wodnej (kropla Mokosz), craftingowej (róg Welesa),
kulinarnej (kwiat Marzanny), survivalowej (słońce Swaroga) oraz wziąć udział w podróżach do Biskupina i
Gniezna! Za zwycięstwo w grze, uczestników czeka nagroda! Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku
angielskim i dostosowane są do wieku i umiejętności językowych uczestników.

Piorun Peruna – prowadzone w j. angielskim, to codzienna dawka współzawodnictwa, sportu i zdrowego
szaleństwa na łonie natury. Uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności zarówno w
konwencjonalnych konkurencjach, jak i w nieznanych sobie dotąd dyscyplinach.
Kropla Mokosz– prowadzone w j. angielskim, to wodna przygoda podczas budowy floty bez użycia
gwoździ i testowania jej na wodzie! To również kąpiele w jeziorze z przyjaciółmi i leniuchowanie na
pomoście w lipcowym słońcu!
Róg Welesa – prowadzone w j. angielskim, to praktyczne zajęcia craftingowe pozwalające na wykonanie
własnoręcznie ozdób i przedmiotów, które każdy uczestnik będzie mógł zabrać ze sobą na pamiątkę!
Kwiat Marzanny – prowadzone w j. angielskim, to zajęcia z czynności jakie dawniej i dziś wykorzystuje się
w kuchni. Przygotujemy proste posiłki nad ogniem oraz zmielimy ziarno z którego potem upieczemy chleb!
Słońce Swaroga – prowadzone w j. angielskim, to wymagające warsztaty ze sztuki rozpalania ognia.
Nauczymy się nie tylko jak panować nad żywiołem, ale i jak go rozpalać: od zapałek po energię elektryczną!
Wyprawa do Osady dawnych Słowian– to wizyta w rekonstrukcji drewnianego grodu, który był
zamieszkiwany prawie 3 tysiące lat temu! Dzięki specjalistom-przewodnikom spróbujemy rozwiązać
zagadkę: dlaczego mieszkańcy porzucili obronne mury? Poznamy również życie mieszkańców tej osady i
używane wówczas przedmioty.
Spotkanie ze Słowiańskimi Wojami – to spotkanie z grupą rekonstrukcyjną, która zapozna nas ze
zwyczajami i umiejętnościami dawnych Słowian. Zobaczymy pokaz walki i będziemy mogli przymierzyć
tarcze i rekwizyty wojowników.
Wyprawa do Gniezna – to pełna przygód podróż do dawnej stolicy plemienia Polan. Dzięki specjalnej
aplikacji, weźmiemy udział w interaktywnej grze po mieście, rozwiążemy Quest i zobaczymy Drzwi
Gnieźnieńskie – jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce!

Miejsce - Gdzie jedziemy?

Pałuki – nad krystalicznym jeziorem Ostrowieckim
Zamieszkamy o Ośrodku Zatoka Zabłockich nad jeziorem Ostrowieckim, w 3-5-osobowych pokojach.
Ośrodek posiada prywatną, boiska.
Posiłki: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Śniadanie i kolacje podawane są w
formie bufetu. Obiad serwowany jest do stolika. Wszystkie posiłki przygotowane są na miejscu, są
różnorodne, smaczne i zdrowe.
Oferujemy diety według indywidualnych potrzeb (po uzgodnieniu z rodzicami, diety: regularna,
wegetariańska i bezglutenowa. Pozostałe diety jedynie po indywidualnych ustaleniach z organizatorem).
Woda dostępna 24h.

Kadra - Z kim jedziemy?

Wszyscy wychowawcy i instruktorzy na obozie to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem nabytym
podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach międzynarodowych. Posiadają oni tytuł magistra filologii
angielskiej lub są native speakerami z wykształceniem wyższym.

Warunki Finansowe
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, transport, realizację całego programu obozu, ubezpieczenie, 
suchy prowiant na drogę powrotną.

Koszt obozu: 2.550 ZŁ
Terminy płatności: 800zł – przy zapisie,

1750zł do 05.07.2019
Nr konta: 
Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy
Tytuł przelewu: Pałuki 2019, imię i nazwisko dziecka

Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest przesłanie umowy uczestnictwa w obozie zamieszczonej na 
stronie www.englishpro.pl i wpłaty I raty w ciągu 2 dni od wysłania umowy.

SŁOWIANIE
GRA MITOLOGICZNO-PRZYGODOWA

Warunki rezygnacji z wyjazdu:
-do 04.07.2019r. – przepada 800 zł
-od 05.07 do  03.08.2019r. – przepada 70%
-od 04.08.2019 – przepada 100% ceny
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Dane do kontaktu:
Tel. +48 663 838 558, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl


