
"Obóz Słowiańska przygoda" 

- czyli legendy i zwyczaje słowiańskie 

 

Program wyjazdu dla dzieci i młodzieży do Ośrodka "Leśny"  

Przyjezierze 5  88-324 Jeziora Wielkie 

 

Organizator: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Kierownik wyjazdu: Katarzyna Korendo Kreft  

Termin: 25.07.2016 - 2.08.2016 

     wiek uczestników: 8-16 lat 

     liczba osób: 45 + opiekunowie 

     koszt wyjazdu: 750,00 zł.  

     dofinansowanie dla dzieci z terenu gminy Nowosolna: 200,00 zł. 

 
Dzień pierwszy 25.07.2016 
 
Przejazd na trasie Nowosolna - Przyjezierze 
zakwaterowanie 
obiad 
spacer po okolicy 
kolacja 
spotkanie integracyjne, omówienie regulaminu kolonii, zasad bhp, regulaminu kąpieli i poruszania się  
po ośrodku 
 
 
Dzień drugi 26.07.2016 
 
Obrzędy powitalne 
śniadanie 
plażowanie  
obiad 
uroczysta inauguracja obozu – zawiązanie plemienia, nadanie słowiańskich imion 
wykonanie amuletu na szyję według własnego pomysłu  
kolacja 
tańce „czterech żywiołów”, czyli dyskoteka 
 
 
Dzień trzeci 27.07.2016 
 
śladami Prasłowian  
śniadanie 
wycieczka do Biskupina- zwiedzanie z przewodnikiem  
rejs statkiem po jeziorze 
obiad 
plażowanie 
kolacja 
wieczór legend i podań słowiańskich 
 



Dzień czwarty 29.07.2015 
 
W krainie rybaków – jak Słowianie korzystali z darów wody 
śniadanie 
plażowanie 
budujemy tratwę 
obiad  
plażowanie– turniej gier i zabaw wodnych. 
kolacja 
nocne szukanie skarbu króla Popiela 
 
 
Dzień piąty 30.07.2016. 
 
Turniej Wojów i Śluby Słowiańskie  
śniadanie 
przygotowanie oręża na Turniej - tarcze , łuki , topory, oszczepy  
oraz strojów do ślubu  
obiad 
Turniej Wojów: zawody w stylu słowiańskim 
kolacja 
Śluby Słowiańskie i uczta weselna - słowiańskie kulinaria: pieczenie podpłomyków,  
przyprawy z łąki i lasu 
 
 
Dzień szósty 31.07.2016 
 
Piernikowe średniowiecze 
śniadanie + prowiant 
całodniowa wycieczka do Torunia 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stare Miasto, Wieża Katedralna z tarasem widokowym,  
Zamek Krzyżacki i podziemia 
Muzeum pierników (pieczenie pierników) 
tylko dla dzielnych Słowian  - Bunkier 51 Arena laser games 
powrót na obiadokolację 
 
Dzień siódmy  01.08.2016 
 
Pokazy umiejętności i wdzięku Wojenek i Wojów 
śniadanie 
plażowanie 
obiad 
warsztaty plastyczne: konkurs na pracę w tech. dowolnej p.t. „Słowianie” 
kolacja  
zabawy plebejskie : pokaz mody słowiańskiej, występy wokalne, skecze  itp. 
Ognisko pożegnalne, wyłonienie najlepszej Wojenki i najlepszego Woja.  
Rozdanie nagród i dyplomów 
 
dzień ósmy 2.07.2016 
śniadanie 
pakowanie, wyjazd   
przejazd na trasie Przyjezierze - Nowosolna 


