Program kolonii letniej Dźwirzyno 2016
ZABAWA NA MAXA !!!
W tym roku po raz kolejny  będziemy gościć w Ośrodku
Wypoczynkowym „Pokusa” w Dźwirzynie. W czasie naszego pobytu dołożymy
wszelkich starań, aby w pełni zrealizować nasze hasło: ZABAWA na MAXA.
Postaramy się też nie zapomnieć o odrobinie odpoczynku i relaksu. Jesteśmy
wstępnie umówieni ze słońcem na pełną promieni współpracę.
W upalne dni będziemy uczestniczyć w zajęciach integrujących grupę i całą
kolonię. Gwarantują one dobrą zabawę, rozwijają myślenie twórcze,
pobudzają wyobraźnię i poczucie humoru.
Poszukamy także talentów wśród uczestników Mini Playback Show, Mam
Talent, Wieczoru Kabaretowego, Kalamburów, konkursów plastycznych.
Wybierzemy najlepsze stroje wakacyjne i plażowe, fryzury i makijaże,
wieczorami będziemy bawić się w plenerze przy muzyce dyskotekowej –
dyskoteki tematyczne – Czarno – Biała, Hawajska, Piżamowa, Disco Polo.
Korzystając ze sprzyjającej nam pogody, pod czujnym okiem ratowników i
wychowawców, będziemy kąpać się w morzu i plażować, wznosić budowle i
rzeźby z piasku, grać w piłkę siatkową, przeciągać linę czyli aktywnie
wypoczywać. Każdy weźmie udział w podstawowym kursie ABC Windsurfingu
(w wymiarze 6 godzin).
Weźmiemy udział w Olimpiadzie Kolonijnej, kiedy to będziemy mogli
sprawdzić się w rozmaitych konkurencjach. Dla najmłodszych wesołe wyścigi
rzędów, mistrzostwo w skokach na skakance, rzucie do celu i innych wesołych
konkurencjach. Swoją orientację w terenie i zmysł poszukiwacza skarbu
sprawdzić będzie można podczas Kolonijnego Biegu Patrolowego. Dla
spragnionych rywalizacji odbędzie się mecz „Balonówy”, dla dusz
artystycznych np. malowanie kamieni.
Skoro morze to Neptun, skoro Neptun to Neptunalia (chrzest kolonijny).
Kolorowy i radosny orszak powiedzie wszystkich kochających morze na
spotkanie z jego władcą, które zostanie potwierdzone stosownym
certyfikatem.
W planach mamy również ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i
wieczorem piosenki kolonijnej.
Dla zainteresowanych nocny maraton filmowy do białego rana, popcorn i
coca – cola bez ograniczeń . Dla najbardziej wytrwałych niespodzianka…
Jest też możliwość zorganizowania wycieczki do Kołobrzegu dla chętnych.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy

