
WAKACJE 2013

PojedŸ z nami na wakacje!
Gwarantujemy bogaty program i ciekawe lokalizacje.

www.NicNudnego.pl



DLACZEGO Z NAMI?

NASZA KADRA

Jesteœmy grup¹ nauczycieli i instruktorów, którzy zajmuj¹ siê 
prowadzeniem zajêæ dla dzieci.
Organizujemy szkolenia, kursy, warsztaty i imprezy dla 
dzieci. Nasze kursy ROBOTYKI dla dzieci i m³odzie¿y oraz 
autorskie programy edukacyjne BYSTRE OKO i M¥DRA 
G£OWA s¹ znane ze swej efektywnoœci i atrakcyjnoœci.

Organizujemy szkolenia dla nauczycieli i pracowników firm z 
zakresu korzystania z nowoczesnych technologii.

Od roku 2013 poszerzyliœmy swoj¹ dzia³alnoœæ o MiniPrzedszkole.

Zaufa³y nam przedszkola i szko³y, dla których organizujemy warsztaty edukacyjne 
(np. DOGOTERAPIA, tematyczne warsztaty artystyczne), EVENTY, BALE i imprezy 
okolicznoœciowe.

Mamy wieloletnie doœwiadczenie w organizacji wyjazdów, kolonii, obozów i biwaków. 
Swoj¹ przygodê z wakacjami rozpoczynaliœmy jako instruktorzy zuchowi i harcerscy. 
Nasze kolonie ciesz¹ siê dobr¹ opini¹ i s³yn¹ z ciekawego programu.

Nasz¹ najmocniejsz¹ stron¹ jest kadra. 
Jest to grono osób zaanga¿owanych w to, co robi¹.

Opiekunowie i organizatorzy maj¹ nie tylko wszystkie uprawniania konieczne do 
prowadzenia zajêæ ale równie¿ du¿e doœwiadczenie w pracy z dzieæmi.

Przez ca³y rok szkolny pracuj¹ z dzieæmi jak trenerzy i instruktorzy. S¹ to 
pedagodzy, którzy ca³y czas bior¹ udzia³ w szkoleniach, podnosz¹ swoje 
kwalifikacje i poszerzaj¹ horyzonty. 

Codzienne kontakty z dzieæmi i rodzicami powoduje, ¿e ³atwo nam siê nawi¹zuje 
relacje z dzieæmi na kolonii, a rodzice czuj¹ siê bezpiecznie wysy³aj¹c swoje 
dzieci z nami na wakacje.

Podczas naszych kolonii do dzieci bêdzie przypisany wychowawca, który bêdzie 
ich opiekunem przez ca³y wyjazd. 

Pracê wychowawców nadzoruje kierownik kolonii, który jest odpowiedzialny za 
wszystkie sprawy organizacyjne.



Kolonie nad morzem

Barodzo bogaty program



Kolonie nad morzem

Bardzo bogaty program
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to nadmorska dzielnica Dar³owa le¿¹ca 
u ujœcia rzeki Wieprzy do Ba³tyku. Miejscowoœæ s³ynie Uczestnicy bêd¹ zakwaterowani w Oœrodku 
Z niezwyk³ego klimatu. Ma do zaoferowania mnóstwo Wypoczynkowym „Posejdon” w pokojach 2-, 3- i 4 
atrakcji i w pe³ni zas³uguje na miano Per³y Ba³tyku. osobowych z ³azienkami i tv.

Oœrodek znajduje blisko morza. 
Spacer na pla¿ê zajmuje tylko 5 minut.

10 – 17 sierpnia 2013
W oœrodku jest jadalnia, sala dyskotekowa z 
wyposa¿eniem multimedialnym, bilard, gry 

1.190 PLN zrêcznoœciowe. Zaplecze rekreacyjne oœrodka 
stanowi¹ boiska do siatkówki pla¿owej i koszykówki, 
sto³y tenisowe, wypo¿yczalnia rowerów.

36 osób w wieku 7 - 14 lat. Do naszej dyspozycji bêd¹ dwie sale wielofunkcyjne 
W czasie zajêæ uczestnicy bêd¹ podzieleni na grupy s³u¿¹ce do organizacji zajêæ.
wiekowe.

Wszystkie elementy programu s¹ w cenie kolonii. Trzy posi³ki dziennie + podwieczorek, obiadokolacja 
Nie pobieramy dodatkowych op³at za udzia³ w w dniu przyjazdu, prowiant w czasie wycieczek, 
atrakcjach. œniadanie w dniu wyjazdu i prowiant na drogê.

W programie kolonii przewidziane s¹:
- zwiedzanie latarni morskiej Transport, zakwaterowanie, wy¿ywienie, 
- aquapark z wod¹ morsk¹ ubezpieczenie NNW, fachowa opieka pedagogiczna, 
- wycieczka do Koszalina, opieka ratownika, opieka medyczna, pami¹tkowa p³yta 
- wizyta w wiosce indiañskiej, ze zdjêciami.
- park linowy,
- kurs pierwszej pomocy,
- wycieczka rowerowa, W czasie wyjazdu bêdziemy aktualizowali nasz¹ 
- konkurs kulinarny, stronê internetow¹, na której bêd¹ relacje i zdjêcia 
- tramwaj wodny przez most zwodzony, Z przeprowadzanych zajêæ.
- olimpiada sportowa,
- gry terenowe,
- ognisko z kie³baskami, Rezerwacja odbywa siê na stronie internetowej 
- wycieczki krajoznawcze, www.NicNudnego.pl
- konkurs ³uczniczy,
- karaoke,
- dyskoteka, Karol Ptasznik, tel. 505-825-848, www.NicNudnego.pl



Kolonie w górach

Niezapomniana przygoda



PORONIN 

TERMIN

to malownicza miejscowoœæ u podnó¿a 
polskich Tatr. To doskona³e miejsce na wypoczynek:  z Uczestnicy bêd¹ zakwaterowani w Willi “Helena” w 
dala od miejskiego zgie³ku i wygodna baza wypadowa pokojach 2-, 3- i 4 osobowych z ³azienkami i tv.
na górskie szlaki.

Do naszej dyspozycji bêdzie jadalnia, sala kominkowa, 
sala dyskotekowa z wyposa¿eniem multimedialnym, 

2 – 9 sierpnia 2013 stó³ do tenisa, gry zrêcznoœciowe, sala do prowadzenia 
zajêæ.

1.099 PLN
Trzy posi³ki dziennie + podwieczorek, obiadokolacja w 
dniu przyjazdu, prowiant w czasie wycieczek, 

36 osób w wieku 7 - 14 lat. œniadanie w dniu wyjazdu i prowiant na drogê.
W czasie zajêæ uczestnicy bêd¹ podzieleni na grupy 
wiekowe.

Transport, zakwaterowanie, wy¿ywienie, elementy 
programu, ubezpieczenie NNW, fachowa opieka 

Wszystkie elementy programu s¹ ju¿ w cenie pedagogiczna, opieka ratownika, opieka medyczna, 
kolonii. pami¹tkowa p³yta ze zdjêciami.
Nie pobieramy ¿adnych dodatkowych op³at za udzia³ w 
atrakcjach.

W czasie wyjazdu bêdziemy aktualizowali nasz¹ 
W programie kolonii jest: stronê internetow¹, na której bêd¹ relacje i zdjêcia z 
- wieczór integracyjny przeprowadzanych zajêæ.
- wyprawa nad Morskie Oko,
- konkurs kulinarny,
- park linowy Adventure, Rezerwacja odbywa siê na stronie internetowej 
- ca³odzienna gra zbójnicka, www.NicNudnego.pl
- aquapark
- wycieczka do Doliny Koœcieliskiej,
- zwiedzanie jaskini MroŸnej, Karol Ptasznik, tel. 505-825-848, www.NicNudnego.pl
- zwiedzanie Zakopanego
- wizyta w stacji TOPR
- wjazd kolejk¹ na Kasprowy Wierch
- ognisko z kie³baskami,
- konkurs ³uczniczy,
- karaoke,
- dyskoteka,
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Niezapomniana przygoda

Kolonie w górach



Kolonie robotyka

Zajêcia z robotyki nad polskim morzem



Kolonie robotyka
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to nadmorska dzielnica Dar³owa le¿¹ca u - karaoke,
- dyskoteka,ujœcia rzeki Wieprzy do Ba³tyku. Miejscowoœæ s³ynie 

z niezwyk³ego klimatu. Ma do zaoferowania mnóstwo 
atrakcji i w pe³ni zas³uguje na miano Per³y Ba³tyku.

Uczestnicy bêd¹ zakwaterowani w Oœrodku 
Wypoczynkowym „Posejdon” w pokojach 2-, 3- i 4 
osobowych z ³azienkami i tv.2 - 9 sierpnia 2013
Oœrodek znajduje blisko morza. 18 - 25 sierpnia 2013
Spacer na pla¿ê zajmuje tylko 5 minut.

W oœrodku jest jadalnia, sala dyskotekowa z 1.390 PLN
wyposa¿eniem multimedialnym, bilard, gry 
zrêcznoœciowe. Zaplecze rekreacyjne oœrodka stanowi¹ 
boiska do siatkówki pla¿owej i koszykówki, sto³y 36 osób w wieku 7 - 14 lat.
tenisowe, wypo¿yczalnia rowerów.W czasie zajêæ uczestnicy bêd¹ podzieleni na grupy 
Do naszej dyspozycji bêd¹ dwie sale wielofunkcyjne wiekowe.
s³u¿¹ce do organizacji zajêæ,

W trakcie wyjazdu odbywaæ siê bêd¹ zajêcia i konkursy 
Trzy posi³ki dziennie + podwieczorek, obiadokolacja w z robotyk¹ na zestawach klocków Lego WeDo (dla 
dniu przyjazdu, prowiant w czasie wycieczek, œniadanie m³odszych) i Lego Mindstorms ( dla starszych). W czasie 
w dniu wyjazdu i prowiant na drogê.zajêæ nauczymy siê o¿ywiaæ roboty, które bêd¹ potrafi³y 

poruszaæ siê po wyznaczonych trasach, wykonywaæ 
zadania z przewo¿eniem przedmiotów. Zorganizujemy 

Transport, zakwaterowanie, wy¿ywienie, elementy obozow¹ ligê robotów, w czasie której przeprowadzimy 
programu, ubezpieczenie NNW, fachowa opieka kilka konkurencji z nagrodami.
pedagogiczna, opieka ratownika, opieka medyczna, 
pami¹tkowa p³yta ze zdjêciami.

Wszystkie elementy programu s¹ ju¿ w cenie kolonii.
Nie pobieramy ¿adnych dodatkowych op³at za udzia³ w 

W czasie wyjazdu bêdziemy aktualizowali nasz¹ stronê atrakcjach.
internetow¹, na której bêd¹ relacje i zdjêcia z 
przeprowadzanych zajêæ.- zwiedzanie latarni morskiej

- aquapark z wod¹ morsk¹
- wycieczka rowerowa,
- konkurs kulinarny, Rezerwacja odbywa siê na stronie internetowej 
- tramwaj wodny przez most zwodzony, www.NicNudnego.pl
- ognisko z kie³baskami,
- wycieczki krajoznawcze,
- konkurs ³uczniczy, Karol Ptasznik, tel. 505-825-848, www.NicNudnego.pl

TERMINY

Nad morzem



tel. 505-825-848

NicNudnego.pl


