
WKN HEROSKI
SUMMER CAMP

14-21.08.2021
Oferta dla dzieci od 3 do 7 lat 



WWW.WKN.PL

PENSJONAT WOLSKI

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat „Wolski” Położony jest w malowniczej miejscowości
Mizerna nad Jeziorem Czorsztyńskim. Z okien obiektu rozciąga się

przepiękny widok na Tatry, Gorce i Pieniny. W bezpośredniej bliskości
znajdują się średniowieczne zamki w Czorsztynie i Niedzicy, skansen w

Kluszkowcach oraz liczne szlaki turystyczne. W pobliżu Pensjonatu
znajduje się kąpielisko oraz przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu

wodnego. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych. W
Pensjonacie znajduje się sala zabaw dla dzieci, siłownia raz sala

fitness.
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Zajęcia sportowe dla dzieci i rodziców w tym samym
czasie:

PROGRAM

10.00-11.30 – blok sportowy 1
11.45-13.15 – blok sportowy 2
16.00-17.15 – blok sportowy 3
17.30-18.45 – blok sportowy 4

            20.15 – integracyjny blok wieczorny

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DOROSŁYCH: joga, cross training,
mobility, skimboard, rowery, nordic walking, frisbee golf,

SUP/kajaki 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI: skimboard, gry terenowe 
 gry zespołowe  LEGO (kreatywne budowle), gry i zabawy,
łucznictwo, archery tag, trickboard, frisbee golf (disc golf),
nordic walking, deska jibbing switch boards, SUP/kajaki 

DODATKOWO DLA WSZYSTKICH - RODZINNA SESJA ZDJĘCIOWA!



WWW.WKN.PL

PROGRAM

 

ANIMACJE WIECZORNE:
- wieczorne spotkanie organizacyjne

- ‘bonfire party’ z pieczeniem kiełbasek
- quiz ‘jaka to melodia?’

- teleturniej ‘koło fortuny’
- rodzinne górskie podchody nocne

- ‘pizza party’ + wieczorne kino letnie
- ‘fluo party’ – fluorescencyjne disco + just dance 
- uroczyste zakończenie i podsumowanie campu

WYCIECZKI:
- górska wyprawa na Trzy Korony 

- wąwóz papieski – ścieżka edukacyjna w starych kamieniołomach
- wspólna wycieczka kajakiem, SUPem i rowerem wodnym po jeziorze

Czorsztyńskim (asekuracja ratowników WOPR)

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
- aquapark „Termy Bania” w Białce Tatrzańskiej 

- wycieczka rowerowa „najpiękniejszym szlakiem rowerowym w Polsce” czyli
nowopowstałą ścieżką VELO CZORSZTYN (*własne kaski obowiązkowe!)

(cena bez wypożyczenia roweru: 20 pln/os.; cena z wypożyczeniem roweru:
45 pln/os.)
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SZCZEGÓŁY OFERTY

2200 zł - dziecko z pakietem PAKI 
2100 zł - dorosły z pakietem PAKI 
1050 zł - dorosły bez pakietu PAKI 

dziecko do 3 lat - za darmo

2420 zł - dziecko z pakietem PAKI 
2310 zł - dorosły z pakietem PAKI 
1155 zł - dorosły bez pakietu PAKI 

dziecko do 3 lat - za darmo

CENA CZŁONEK KLUBU: 
 

 

 

 

 

 

CENA OSOBY SPOZA KLUBU:
 

 

TRANSPORT: dojazd własny
WYŻYWIENIE: FB (3 posiłki w restauracji w

Pensjonacie Wolski)
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SZCZEGÓŁY OFERTY

CENA ZAWIERA: 

- pobyt wraz z wyżywieniem FB
- realizację programu sportowego, wycieczkowego i

wieczornego z udziałem wykwalifikowanej kadry
trenerskiej

- wycieczki + bilety wstępu 
- ubezpieczenie

- gadżety firmowe

 

KONTAKT

Zapisy przyjmujemy wyłącznie mailowo na adres:
przedszkola@wkn.pl

Informacji o wyjeździe udziela Marta Okułowicz 
 tel.735-988-358

 


