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Ferie w górach

Cyfrowy obóz EDUME to ekscytujące połączenie aktywności w terenie z zajęciami komputerowymi. Przez 7 dni,
w pięknych okolicznościach przyrody, dzieci nie tylko będą rozwijać swoje cyfrowe pasje, ale też zwiedzać,

eksplorować, bawić się na świeżym powietrzu. Nasz temat przewodni to: NERFY.

• Komfortowe pokojowe od 2 do 5 osób

• Jadalnia

• Dwie sale lustrzane do ćwiczeń i tańca

• Wyposażona sala dyskotekowa

• Sale dydaktyczne

• Bliskie sąsiedztwo z wyciągniem Suche Ski (1,5 km)

• Salę sportową z piłkarzykami, bilardem,
ping-pongiem

• Miejsce na grilla i ognisko

• Śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego
stołu

• Podwieczorek

• Dwudaniowy obiad w półmisku

• Prowiant na wycieczki

TERMIN: 19.02 – 25.02.2023

PRZEJAZD:

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

MIEJSCE:

NAMIEJSCU DZIECI ZNAJDĄ SZEREG ATRAKCJI: WYŻYWIENIE:

AUTOKAR/BUS
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WERONIKA INN
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Program zajęć komputerowych dostosowujemy do
wieku i preferencji dzieci.

Zajęcia odbywają się w trzech osobnych grupach
tematycznych:

• MINECRAFTOWA ŚNIEŻNA PRZYGODA
7 do 14 lat
– warsztaty przygodowe w Minecrafcie

• PROGRAMOWANIE Z MINECRAFTEM
8 do 16 lat
– programowanie blokowe lub tekstowe
PYTHON wMinecrafcie

• PROGRAMOWANIA W ROBLOX
8 do 16 lat
– programowanie w Roblox

FANTASTYCZNE SZKOLENIE ŚNIEŻNEJ
AKADEMII NERF:

• Podstawy gry – poznajemy budowę wyrzutni
i kodeks bezpieczeństwa

• Szkolenie medyka – poznajemy zasady
pierwszej pomocy

• Strzelnica – ćwiczymy celność, używając
różnych rodzajów amunicji: pianki i kule
śnieżne

• Rozpoznanie – ćwiczymy szybkość, refleks,
czujność i uniki

• Śniegobicie – wielka bitwa na śnieżki, lepimy
kule, które są skuteczne i bezpieczne

• Atak zombie – taktyczna gra w berka
z pistoletami Nerf

• Imperium Kontratakuje – natarcie i obrona
śnieżnej bazy w klimacie V części
Gwiezdnych Wojen

• Tworzenie identyfikacji – projektujemy
drużynowe flagi

• Team deathmatch – przechodzimy go
głównej rozgrywki drużynowej

INNE ZABAWY TERENOWE

• Najlepsza śnieżna forteca

• Zimowy tor przeszkód – doskonalenie
i koordynacji ruchowej

• Zwariowane wyścigi na „byle czym”

• Zdobądź flagę – finałowa rywalizacja o flagę
przeciwnej drużyny!

• Bałwany – konkurs na najfajniesze figury
śnieżne

TRADYCYJNE AKTYWNOŚCI

• Dyskoteka z karaoke

• Talent show

• Pokój planszówek, czyli gry na niepogodę

• Konkursy i quizy

• Projekcje filmowe

• Wielki finał – uroczyste pożegnanie
obozowiczów.

ATRAKCJE ONLINE ATRAKCJE OFFLINE (NERFY)
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WPROGRAMIEWYJAZDU



KULIG

Zabierzemy dzieci we wspaniałą podróż baśniowymi
wozami po górskich ścieżkach.

TERMA BANIA

Wizyta w pełnym atrakcji kompleksie
termalnych basenów z imponującymi
zjeżdżalniami, karuzelami wodnymi, grotą z
gejzerem, armatkami i kaskadami. Terma Bania
słynie ze swojej bogato wyposażonej strefy
zabaw.

Cena: 150 zł

Płatne wycieczki odbędą się pod
warunkiem zebrania grupy 25 osób. Jeśli

grupa się nie zbierze, zwracamy
pieniądze na konto.

WYCIECZKI W CENIE: DODATKOWO PŁATNE

WYCIECZKI
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• transport z Wrocławia – 270 zł
(tam i z powrotem)

• Wycieczek do Term Bania - 150 zł
warunkiem organizacji wycieczki jest
zebranie grupy co najmniej 25 osób

• Pakiet narciarski – 590 zł.
Warunkiem wyjazdu na narty jest zebranie
grupy co najmniej 15 osób

• Diety bezglutenowej
(dodatkowy koszt – 180 zł)

• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji

CENA ZAWIERA

• zakwaterowanie – 6 noclegów

• śniadanie w formie stołu szwedzkiego

• dwudaniowy obiad

• podwieczorek

• kolacja w formie stołu szwedzkiego

• zajęcia cyfrowe z trenerem

• wycieczka - kulig

• dostęp do sprzętu sportowego, sal dydaktycznych,
pokoju gier

• ubezpieczenie grupowe NNW na 20 000 zł

• opiekę wychowawców
(1 opiekun na 15 uczestników)

• akcesoria potrzebne do zajęć

• upominki dla obozowiczów

Na miejsce dojeżdżamy autokarem/busem.

Opłata za transport tam i z powrotem wynosi z Wrocławia - 270 zł

Istnieje możliwość dojazdu doWrocławia we własnym zakresie, skąd dzieci przesiądą się do naszego autokaru.

Dokładne miejsce i godziny wyjazdu zostaną podane 14 dni przed terminem wyjazdu.

CENA NIE OBEJMUJE

CENA

TRANSPORT
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1. rata
dzień zapisu: 500 zł

2. rata
do dnia 15.12.2022:

600 zł + opłata za dojazd

3. rata
pozostała część płatna

na 21 dni przed terminem wyjazdu



Warunkiem organizacji obozu jest zebranie minimum 25 uczestników. W przypadku nie zebrania minimalnej
liczby uczestników i odwołania organizacji obozu niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną lub
telefonicznie, nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje zwrotu
poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udziale w imprezie turystycznej z
powyższego powodu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Organizator zastrzega prawo do
zabrania na każdy turnus maksymalnie 4 uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności, zespołem Aspergera,
ADHD lub autyzmem. Niektóre z atrakcji ruchowych mogą nie być dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową.

Zamawiający może odstąpić od umowy o udziale w imprezie turystycznej lub ją wypowiedzieć w każdym czasie
przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy może zostać złożone w formie
pisemnej pocztą, na adres podany przez organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na e-mail
wskazany przez organizatora. Datą złożenia oświadczenia od umowy jest dzień doręczenia go Organizatorowi.
W przypadku wystąpienia lub wypowiedzenia Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt rezygnacji
w wysokości:

• 50% wynagrodzenia w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane między 60 a 30
dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,

• 80% wynagrodzenia w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane w czasie
późniejszym aż do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Koszty rezygnacji podlegają potrąceniu z zapłaconego wynagrodzenia za imprezę turystyczną. Pozostała po
potrąceniu kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia.
Ewentualna niedopłata na rzecz Organizatora zostanie uregulowana w terminie 14 dni od odstąpienia lub
wypowiedzenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W PRZYPADKU REZYGNACJI

CYFROWEOBOZY ZIMOWE 2023
Poronin | 19-25 lutego 2023

TELEFON
500 832 960

WWW
edu-me.pl

E-MAIL
biuro@edu-me.pl


