
Jes��ści� ���ow�?! To świ����e! SU���R ���P 2021 c�a� za��ąć!
Ruszamy z najnowszą edycją naszych półkolonii językowych! Jak co roku będziemy się świetnie
bawić zarówno podczas niesamowitych codziennych wycieczek, jak i na miejscu w otoczeniu
zwierzaków z naszej szkoły! Każdy dzień Summer Camp z GERelis wypełniony jest niesamowitymi
atrakcjami - nie znajdziecie tego w żadnej innej ofercie!

1. Poniedziałek: Rancho. Cowboys & cowgirls! Na koń!
Po przygotowaniu II śniadanka wyruszamy na rancho. Oprócz koni nie zabraknie też innych zwierząt!
Codziennie rano każdy z uczestników naszego Summer Camp będzie miał w naszej szkole możliwość osobiście
skompletowania własnego drugiego śniadania i zabrania go ze sobą. Powiemy to po kowbojsku: wyekwipujemy sakwojaż
każdego śmiałka pożywnym prowiantem i napitkiem. Chwilę później wyruszamy na pierwszą wyprawę naszej wakacyjnej
przygody. Jedziemy na zaprzyjaźnione rancho, gdzie czekają na nas konie - zajmiemy się ich przygotowaniem do jazdy,
nauczymy jak się nimi zajmować oraz oczywiście każdy będzie miał szansę wybrać się na przejażdżkę w asyście instruktorów!
W międzyczasie czeka na nas zapewniony profesjonalny catering - robimy sobie piknik pod gołym niebem albo korzystamy ze
znajdującego się na rancho domku myśliwskiego.
Po powrocie do szkoły przygoda się nie skończy! Zamieniamy się w artystów i przygotowujemy prawdziwe cuda związane z
końmi!

2. Wtorek: Ahoj! Wszystkie ręce na pokład! Wyruszamy w rejs!
Rejs specjalnie dla nas wynajętym statkiem po Odrze!
Zbieramy cumy i odpływamy! Mamy specjalnie dla nas wyjęty cały statek! Zobaczymy jak wygląda Wrocław z trochę innej
perspektywy, przepłyniemy pod mostami i pomiędzy wyspami. Kto dostrzeże najwięcej “ukrytych” tajemniczych miejsc?
Zobaczymy jak się steruje statkiem i jak się pływa po niemałej rzece jaka przepływa przez miasto.
Nauczymy się wiązać węzły żeglarskie i jak je używać - nie tylko na statku - zobaczycie jak mogą ułatwić codzienne życie.
Po powrocie zbiórka w naszej “stoczni”! Tak, tak - przygotujcie się! Macie talent szkutniczy? Będziemy budować statki,
malować bandery, a później urządzamy regaty! Kogo statek będzie najszybszy i najzwinniejszy?

3. Środa: Odjazd! Wyprawa pociągiem na skraj cywilizacji.
Mieszczuchy na wsi czyli jak nasi przyjaciele stali się “wieśniakami” i jak spełniają się marzenia.
Środek tygodnia - mamy nadzieję, że jesteście gotowi na więcej! Wsiadamy do pociągu i jedziemy do prawdziwego
gospodarstwa z dala od zgiełku miasta! Jesteście spragnieni natury i sielskiej atmosfery? Będzie ekologicznie, zdrowo i
zaręczamy, że nie zdołacie zliczyć wszystkich zwierząt, które je zamieszkują. W tym roku pojawili się nowi mieszkańcy. Oprócz
kóz,, kotów, psów, kurczaków, królików, kaczek… (przestaliśmy już liczyć) mamy też krowy! Dowiecie się co jedzą zwierzęta,
jak mieszkają oraz jak na co dzień się nimi opiekować. Na miejscu czeka nas obiad w błogiej atmosferze…lecz przed tym
czeka Was moc atrakcji - w gospodarstwie i okolicy nie ma miejsca na nudę - czekają Was zadania i gry terenowe.
Będzie się działo! Natura, wieś, sielska atmosfera i przygoda poza miastem, to wakacyjna frajda dla każdego!

4. Czwartek: Jak zmienić zwyczajny spacer w przygodę.
Gotowi na wędrówkę do parku?
Dziś dowiemy się jak rozpoznawać drzewa i rośliny, odczytywać znaki przyrody i poznać jej tajemnice. Gwarantujemy, że każdy
Was następny spacer zmieni się w przygodę. Poznacie “język” natury i będziecie potrafili czytać jej tajemnicze znaki: jak
rozpoznać strony świata, jak nie zgubić się w lesie, jakie wskazówki dają nam drzewa - ich korzenie, gałęzie i liście.
Oprócz tego będą też ciekawostki o chmurach i gwiazdach - co mogą nam podpowiedzieć! W parku czeka nas też przyrodnicza
gra - na podsumowanie zdobytych wiadomości! Kto okaże się najbardziej spostrzegawczy?
Obiad na łonie przyrody i powrót do szkoły - to dobry czas aby zająć się zamieszkującymi szkołę zwierzakami: koty, rybki,
żółwie, myszoskoczki i króliki – wiecie jak się z nimi obchodzić i czym karmić? Jeśli nie, to możecie być pewni, że po
naszym szkoleniu będziecie już ekspertami! Po wyczerpującym dniu na każdego czeka podwieczorek!

5. Piątek: Wyprawa pociągiem i aktywność w parku.
Jedziemy pociągiem na kraniec miasta i spotykamy się w labiryncie!
Piątek to wycieczka pociągiem! Jedziemy do stacji Brochów i dalej do super parku, gdzie szemrzą strumyki, woda płynie
kanałami i znajduje się przepiękny staw oraz… tajemniczy labirynt! Dzisiaj jest dzień dogoterapii - zobaczycie jak postępować z
psami i jak pies może pomagać człowiekowi. Dogoterapia „pełnym pyskiem”!
Po powrocie do szkoły dyskoteka na zakończenie Summer Campu w naszej kosmicznej sali i rozdanie dyplomów!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą przeżyć z nami wspaniałą przygodę!

Do z����ze���!
W cenę wliczone jest ubezpieczenie, wyżywienie oraz wszystkie wejściówki i koszty transportu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany planu, wydarzeń lub zmiany kolejności planu z przyczyn losowych.


