„KAPITAŃSKIE WAKACJE”” Waszeta, 01-11.08.2018r.
Program wyjazdu dla młodzieży do OW Waszeta
ilość osób 48 w tym 43 uczestników,
kierownik, 3 opiekunów i kierowca
dzień pierwszy 01.08.2018
8.00 – 14.00 Przejazd na trasie Nowosolna - Waszeta
(zbiórka o godz.7.30 na parkingu przed Netto)
zakwaterowanie
obiad
spacer po okolicy
kolacja
spotkanie integracyjne omówienie regulaminu kolonii, zasad bhp, regulaminu kąpieli i poruszania się
po ośrodku
dzień drugi 02.08.2018
śniadanie
plażowanie z nauką pływania siatkówka plażowa
obiad
wyprawa rowerowa do lasu , zbieranie materiałów na totemy, budowanie wspólnego totemu obozu
kolacja
Uroczysta inauguracja obozu
dzień trzeci 03.08.2018
śniadanie
wycieczka do Olsztyna
zwiedzanie Muzeum Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie
Stare Miasto: Wysoka Brama, mury obronne, XIV wieczna katedra św. Jakuba, Stary Ratusz, Dom
Burmistrza z gotyckimi arkadami, Rynek Starego Miasta, park zamkowy.
Park Trampolin Jump Street Olsztyn
obiadokolacja
Larp-gra fabularna kuszenie / zbawienie
dzień czwarty 04.08.2018
Dzień Sportu”
śniadanie
sportowe igrzyska obozowe (gry sportowe, bosmański tor przeszkód, zabawy sprawnościowe),
mistrz pływacki – sprawdzenie umiejętności pływackich
obiad
zajęcia w grupach :rozgrywki w siatkówkę plażową i piłkę nożną, kąpiel
kolacja
dyskoteka „Bal Mistrzów Sportu”
dzień piaty 05.08.2018.
śniadanie
plażowanie - konkurs mody plażowej
obiad
Zajęcia w grupach. Dla chętnych - warsztaty motankowe - tworzenie słowiańskich amuletów i lalek mocy

kolacja
ognisko- konkurs piosenki szantowej
dzień szósty 06.08.2018
śniadanie
plażowanie, gry sportowe i wodne
obiad
zajęcia w grupach- dla chętnych zajęcia z historii komiksu w Polsce i na świecie. Konkurs "Kartka z komiksu"
kolacja
nocne gry wojenne
dzień siódmy 07.08.2018
śniadanie
spływ kajakowy- jezioro Pluszne, rzeka Marózka
obiad
plażowanie, kąpiel
przygotowanie do konkursu talentów
kolacja
konkurs talentów
dzień ósmy 08.08.2018
śniadanie
plażowanie, kąpiel, zajęcia sportowe
obiad
zajęcia w grupach. Dla chętnych: warsztaty plastyczne w plenerze- moje Mazury techniki dowolne
kolacja
dyskoteka
dzień dziewiąty 09.08.2018
śniadanie
wyjazd do Warmia Mazury Park - aquapark
obiad
pokaz mody wodniackiej
kolacja
zajęcia sportowe - mecz siatkówki
dzień dziesiąty 10.08.2018
śniadanie
wyprawa do gospodarstwa rybackiego Swaderki
obiad
plażowanie
kolacja
Ognisko pożegnalne, wspólne śpiewanie szant. Rozdanie dyplomów
dzień jedenasty 11.08.2018
śniadanie
przejazd na trasie Waszeta – Nowosolna
przyjazd około 16.00 – parking przy Netto

