CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
95-050 Konstantynów, ul. Sucharskiego 6
tel. 42 211-22-40/605 076 176

Biuro zrzeszone w polskiej izbie turystyki

www.jodar.pl

USTRONIE MORSKIE
KOLONIA Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7-14 lat
TERMIN :

19.07 - 31.07.2018 / 13dni /

Znana i lubiana miejscowość wypoczynkowa położona na Pomorzu Zachodnim, 13 km na wschód od Kołobrzegu. Piękna piaszczysta plaż a,
molo, wspaniały nadmorski klimat pozbawiony wpływu przemysłu, malowniczy klif, Centrum Sportu i Rekreacji Helios to atuty tego pięknego
miejsca. Specyficzną cechą bioklimatu Ustronia Morskiego jest występujący w powietrzu aerozol morski, który jest naturalnym i nhalatorem działającym szczególnie korzystnie w schorzeniach dróg oddechowych.
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy “Nadmorski Raj” położony
w Sianożętach 2,5 km do centrum Ustronia Morskiego, 80 m od morza z bezpośrednim
zejściem na plażę, na ogrodzonej posesji. Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w jednopiętrowym, murowanym pawilonie.
Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami i balkonami. Na terenie sala i plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i koszykówki, trampolina,
stół do ping-ponga, piłkarzyki, lotki, miejsce na ognisko
WYŻYWIENIE
w stołówce ośrodka 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek )
TRANSPORT
autokar- zbiórka parking dla autokarów C.H Manufaktura od strony ul. Karskiego godz. wyjazdu 9.00;powrót ok. 18.00
KADRA
kierownik, wychowawcy (1 na 15 uczestników), opieka medyczna, ratownik, UBEZPIECZENIE NNW do 5000 pln
PROGRAM ANIMACYJNY „OPERACJA-INTEGRACJA”
Blok programowy wyjazdowy realizowany na Poligonie osady Piastów koło Trzebiatowa. Głównym celem zajęć jest integracja uczestników,
poprzez rozwiązywanie z pozoru prostych zadań w atmosferze przygody. Zadania wymagają jednak ścisłej współpracy interpersonalnej,
umiejętności komunikacji i zarządzania dostępnymi zasobami ludzkimi w zespole. Uczestnicy poruszają się między zadaniami wg regulaminu
i scenariusza szkolenia: KOMU BIJE DZWON
- pokonanie zespołem, siatki „sztorm trap” o wysokości około 10 m., podobnej
do wykorzystywanych w ratownictwie morskim. Uczestnicy są ubrani w uprzęże wspinaczkowe i kaski oraz zabezpieczeni asekurację odgórną
z liny dynamicznej. GWIEZDNE WOJNY - konkurencja wymagająca precyzji oraz współpracy całego zespołu. Grupa za pomocą lasera
i lusterek będzie musiała zniszczyć czołg. NUMEROLOGIA - konkurencja wymagająca dużej sprawności wzrokowo-ruchowej
od przedstawiciela grupy, którego zadaniem jest jak najszybciej dotknąć dłonią w kolejności rosnącej trzydzieści talerzyków z numerkami.
OGNISKO - przy pomocy krzesiwa i podręcznych środków rozpalamy ognisko. STRZELNICA - najszybciej przy pomocy karabinków
paintballowych wykonujemy zadanie bojowe. WAHADŁO - jak najszybsze ustawienie ramienia wahadła w pozycji . ALFABET MORSEA - jak
najszybsze przekazanie ustalonego sygnału. Czy agent zakłóci komunikację? RESURSE TEAM - udzielenie pierwszej pomocy przed
medycznej(fantom) wraz z transportem rannego. BELKA - przenoszenie belki w warunkach ograniczonej widoczności przez punkty
kontrolne. PAJĘCZYNA - pokonywanie zaminowanej przeszkody. LABIRYNT - pokonanie magicznego labiryntu 2X. SAPER zlokalizowanie i usunięcie z plaży groźnych ładunków. Uważajcie na zmyłki CYRKIEL - pokonanie trasy urządzeniem w kształcie cyrkla.
TRUDNY ŁADUNEK - przenoszenie „groźnego ładunku” BIEG ZADANIOWY NA ORJENTACJĘ - przy pomocy mapy, kompasu i GPS
znajdujemy ukryte i zaszyfrowane miejsca. CIĘCIE MIECZEM - wykonanie 10 obrotów wokół głowicy miecza. WBIJANIE GWOŹDZIA wbijanie trzech ciesielskich gwoździ. Kto nie trafi i będzie wypoczywał w klatce. ALKOGOOGLE wycieczka rowerowa ,,pod wpływem alkoholu”
1,5 promila. MAGICZNY KWADRAT - ułożenie z 7 elementów kwadratu. HYDRAULIK - wyciąganie z rur cennych obiektów. BAGNO przebycie terenu ,,bagiennego” nie dotykając ziemi. RZUT PODKOWĄ - rzut na paliki 10 podków. ARMATA S -60 - jest jak najszybciej
uchwycić w cel samolot OBLĘŻENIE - ostrzeliwanie z mini katapult grodu. AK -47 - rozkładanie i składanie z zamkniętymi oczami
legendarnego karabinka. 28,,DESANT” - zbudowanie tratwy i przeprawianie się na drugą stronę stawu.
PROFIL JĘZYKOWY-ANGIELSKI:
Profil ten obejmuje program animacyjny „Operacja –Integracja ” oraz dodatkowo 12 godzin języka angielskiego prowadzonych przez lektorów
z C.J.O.JODAR . Podczas zajęć uczestnicy otrzymują wszystkie materiały dydaktyczne a na zakończenie certyfikat ukończenia programu
językowego. Program profilu:
możliwość kontaktu z językiem obcym również podczas wakacji. Z dala od szkolnych ławek, tablic i podręczników! Z dala od nudy,
wkuwania na pamięć słówek i regułek gramatycznych.
ciekawe ćwiczenia w terenie, bezstresowa nauka języka poprzez zabawę i multimedialne formy nauczania. Trudność i intensywność nauki
dostosowana do umiejętności językowych uczestników.
ćwiczenie umiejętności praktycznego posługiwania się angielskim : mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.
metoda komunikacyjna – stosowana na zajęciach sprzyja przełamywaniu barier językowych, na co nie ma zwykle czasu podczas nauki
w szkołach i na tradycyjnych kursach.,
codzienny kontakt z językiem podczas rannych zajęć i w czasie popołudniowych warsztatów językowych (minimum 1 godzina lekcyjna
dziennie), popołudniowe warsztaty językowe to konwersacje, symulacje językowe, filmy, kręgi tematyczne.
małe grupy, co umożliwia uzyskanie szybkich postępów w krótkim czasie.
DOTATKOWE ATRAKCJE: wycieczka autokarowa do Kołobrzegu, Aquapark Helios, Park Linowy, rejs statkiem po morzu

CENA :1715 PLN
Możliwość rezygnacji z pakietu językowego – od ceny naliczany jest rabat 100 pln.

Termin wstępnych zgłoszeń upływa 18 maja. Prosimy osoby zainteresowane o podanie informacji do lektora prowadzącego zajęcia lub
kontakt ze szkołą językową nr tel. 42 211 22 40 w godz . 12-20 lub 605 076 176 . Zbiórka uczestników 30 min. przed odjazdem.

