
Jes��ści� ���ow�?! To świ����e! WI���R ���P 2022 c�a� z���ąć!
Jak co roku będziemy się świetnie bawić podczas różnych atrakcji w otoczeniu zwierzaków z naszej
szkoły. Każdy dzień Winter Camp z GERelis wypełniony jest niesamowitymi, twórczymi atrakcjami.

1. Poniedziałek: Czy statkiem można dopłynąć na koniec świata?
Zaraz po samodzielnie przygotowanym pełnowartościowym śniadaniu, pierwszy dzień naszego Winter Campu
zaczynamy od odwiedzin najprawdziwszego, wybudowanego w Holandii parowca! Zastanawiacie się gdzie?
Dowiecie się na miejscu, ale zapewniamy, że znajduje się przy nabrzeżu odrzańskim, nie tak daleko od centrum!
Ruszamy więc nad wrocławską “Mississippi” niczym Ernest Hemingway! Jedziemy kolejką linową - Polinką - na drugi
brzeg Odry i dalej na spotkanie przygody! Po parowcu i innych dawnych statkach oprowadzą nas prawdziwi pasjonaci i
marynarze. Zajęcia w kapitańskich kajutach z wiązania węzłów i opowieści o pracy na statku.

Po powrocie do szkoły poznacie najbardziej egzotyczne wyprawy morskie do najdalszych zakątków świata i czy
można tam porozumieć się po angielsku?

2. Wtorek: Czy pociągi są najbardziej przyjazne środowisku? Odwiedzamy Dworzec Główny!
Po śniadaniu pakujemy plecaki i wybieramy się na wrocławski Dworzec Główny skąd wyruszają setki pociągów w różne
miejsca kraju i całej Europy! Będziecie mieli szansę zobaczyć jak wygląda “centrum dowodzenia” dworcem,
zobaczyć niedostępne zakamarki tego wspaniałego budynku i sprawdzić jak wygląda kabina maszynisty od środka - w
prawdziwym pociągu! To wszystko mamy nadzieję, rozbudzi w Was pasję podróżowania!

Po powrocie do szkoły nie koniec warsztatów związanych z koleją i wyjazdami do dalekich i bliższych miejsc! Dowiecie
się m.in. dlaczego kolej jest najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu oraz gdzie i w jaki sposób
można dojechać pociągiem oraz jak to zrobić! Po wyczerpującym dniu, jak każdego dnia przygotujemy wspólnie
podwieczorek, a w międzyczasie poznacie nasze szkolne zwierzęta i jak się nimi dobrze opiekować!

3. Środa: Zdrowie i sport: odwiedzamy Wrocławski Stadion!
Środek tygodnia, mamy nadzieję, że jesteście już dobrze nakręceni do działania! Dziś jedziemy zobaczyć jak wygląda
Wrocławski Stadion od środka! Wiecie, że jest to 3 pod względem wielkości stadion w Polsce? Pewnie nie raz
przejeżdżaliście obok, a dziś będziecie mieli okazję zobaczyć go od środka!

Po powrocie do szkoły będziemy robili własnoręcznie koszulki sportowe w barwach różnych krajów i poznacie zasady
zdrowego odżywiania - może kogoś z Was czeka kariera sportowca?

4. Czwartek: Czysta planeta zależy od nas!
W przedostatni dzień czas wybrać się do niesamowitego miejsca we Wrocławiu. Zobaczycie, że nasze miasto i
Ziemia mogą być czyste dzięki Wam! Wiecie, że z 600 puszek po napojach można wyprodukować 1 rower? Nauczymy
się dbania o naszą planetę i prawidłowej segregacji odpadów… oraz dowiecie się czy szopy grasują po Wrocławiu.

Po powrocie do szkoły kontynuacja! W naszym atelier warsztaty z UPcyclingu i tworzenie niesamowitych
przedmiotów! Od tej pory będziecie inaczej patrzeć na “śmieci”!

5. Piątek: Ostatnia misja!
Ostatni dzień jest bardzo aktywny: rano, po śniadaniu mamy dla Was ostatnią misję! Aby ją wypełnić będziecie
musieli użyć wszystkich specjalnych mocy, które zdobyliście w czasie trwania naszego Winter Campu! Zagadki,
tajemnicze przedmioty i umiejętności przydadzą się jak najbardziej! Jeśli pogoda pozwoli wybieramy się na
Wyspę Słodową, jeśli nie duża dawka emocji w naszej ogromnej sali kosmicznej!

Po dniu pełnym wrażeń – ekstra podwieczorek i można już szykować się na dyskotekę w przebraniach
i kostiumach! Lasery, światła, muzyka i… rozdanie certyfikatów ukończenia Winter Camp w GERelis edycja 2022!

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 niezależnych.


