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ZORGANIZUJMY ZIELONĄ
SZKOŁĘ RAZEM!

Organizacja Zielonej Szkoły to nie lada wyzwanie 
dla nauczyciela chętnego na urozmaicenie swoim

uczniom realizacji przygotowanego programu nauczania. 
Chęć wyjścia poza mury szkoły,

jednocześnie nie przerywając codziennego obowiązku
związanego z edukacją

młodzieży stawia przed wychowawcą wiele dylematów: 
wybór miejsca, zaplanowanie

czasu, przygotowanie swoich podopiecznych 
na spędzenie czasu z dala od domu.

Ośrodek Wczasowy Fami l i jn i  jest  idealnym 
miejscem,  w którym z łatwością  uda s ię  połączyć

codzienne zmagania  z  nauką oraz efektywnie 
wykorzystać czas wolny.  Podczas pobytu oddajemy 

do Waszej  dyspozycj i  w pełni  wyposażoną salkę lekcyjną ,  
w której  w c iszy i  spokoju można oddać s ię  

pracy z  podręcznikiem,  wykładaniu tematu,  
czy dyktowaniu notatek .  Czas wolny zorganizujemy my.  

Indywidualnie  układany elastyczny plan animacj i  
na czas Waszego pobytu,  w ramach którego

wspólnie  zreal izujemy takie  założenia  Zie lonej  Szkoły 
jak zajęcia  sportowe,  rozwijanie  ta lentów plastycznych,  

chrzest  morski ,  wykorzystanie  nabytej  wiedzy
w praktyce ,  zaś  położenie ośrodka pozwala 

na wprowadzenie e lementów edukacj i  ekologicznej .
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PRZYGOTOWANI NA WSZYSTKO!



Zabawy w aquaparku, na zjeżdżalniach 
i w sprayparku, animacje 

w parku siatkowym, 
występy cyrku, wieczory karaoke 

i dyskoteki w profesjonalnej 
Sali muzycznej z DJ-em, 

gigadart, centrum multimedialne 
w sali zabaw, zabawy na 2-poziomowej

bawialni, turniej cymbergaja, 
świat w bańce mydlanej, poszukiwacze
skarbów, konkursy i zabawy sportowe, 

leśne podchody, konkurs na najpiękniejszy
zamek z piasku, zmagania hula-hop, 

kursy DJ, zabawy ruchowe 
oraz gry przy muzyce, warsztaty taneczne,

dzień otwarty w jacuzzi, 
chrzest morski i wiele, wiele innych… 

W przypadku deszczowej pogody możliwość
wyświetlenia ciekawych filmów, 

jednocześnie we wszystkich 
pokojach lub świetlicach.

BOGATY
PROGRAM ANIMACJI 

W CENIE!
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DZIEŃ/GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8:00
10:00
11:00
13:30
16:00
17:30
20:00

PRZYJAZD/
ZAKWATE-
ROWANIE

ŚNIADANIE

OBIAD

KOLACJA PAKOWANIE/
WYJAZD

POWITANIE
SŁOŃCA

POWITANIE
SŁOŃCA

POWITANIE
SŁOŃCA

POWITANIE
SŁOŃCA

CHRZEST
MORSKI

KURS
ŻONGLERKI

RUNMA-
GEDDON

SEKRETNA
MISJA

WIELKA
INTEGRACJA

DMUCHANIEC GIGA
RZUTKI

GIGA
GRA

FAMILIJNA
CIUCHCIA

KOLOROWE
WYZWANIA

BOLEK
SHOW

FIRE
SHOW

DISCO
Z KARAOKE

ZACZAROWANI
SHOW

PRZYKŁADOWY 
PROGRAM ANIMACJI*
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* Prezentowany program animacji jest przykładowy.
Ośrodek Wczasowy Familijni zastrzega sobie prawo do realizacji jednej animacji dziennie. 

Zorganizowane aktywności uzależnione są od pogody.



BEZPIECZEŃSTWO
Wiemy, że dla organizatora i rodziców najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa.

Ośrodek posiada pozytywny protokół okresowej kontroli bezpieczeństwa, a wszelkie urządzenia i konstrukcje
zabawowe posiadają certyfikaty placówek i obiektów użyteczności publicznej. 

Ponadto świadectwo o czystości ekologicznej regionu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest ogrodzony, 
a opiekunowie wycieczki mają stały dostęp do najważniejszych punktów monitoringu na terenie całego ośrodka. 

W godzinach nocnych nad bezpieczeństwem czuwa ochrona.
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Pogorzelica to miejscowość nadmorska uznana za kurort uzdrowiskowy wybrzeża Rewalskiego. 
Wyjątkowo szeroka plaża z międzynarodowym znakiem "Błękitnej Flagi", 

świadczącym o ponadprzeciętnej czystości; stężenie jodu oraz okolica bogata w lasy sosnowe – 
gwarantują nadzwyczajny spokój i bezpieczeństwo.
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