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KOLONIE W RABCE-ZDROJU - „Mieście Dzieci Świata”
(tytuł przyznany miastu 1 czerwca 1996 r. przez Kapitułę Orderu Uśmiechu, UNESCO i
Wojewodę Nowosądeckiego, jako dowód uznania za pracę na rzecz dzieci)
Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2018 r. zostaną zorganizowane kolonie letnie dla dzieci
niewidomych i słabowidzących w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce
uczestnicy: dzieci z problemami wzroku w wieku 7-15 lat (podział dzieci na cztery grupy 4 - 6
osobowe)
termin: 5 lipca – 18 lipca 2018 r.
czas trwania: 14 dni
ilość miejsc: 20 dzieci
całkowity koszt pobytu dziecka: 2050 zł
Uwaga! Rodzice powinni przywieźć i odebrać dzieci z kolonii na swój koszt.

Cena obejmuje:
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem przez 14 dni,
atrakcje na terenie Ośrodka (ognisko, dyskoteka),
spacery i atrakcje na świeżym powietrzu (park zdrojowy z atrakcjami, wycieczki piesze w góry),
zajęcia rehabilitacyjne z zakresu orientacji przestrzennej i terapii widzenia, kulinarne,
wizyty kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne (dwa razy Park Linowy i basen odkryty, kompleks
rekreacyjny Rabkoland),
wycieczki autokarowe całodniowe ( dwa razy Zakopane lub raz Wadowice ),
całodobowa opieka medyczna,
opieki kadry wychowawców,
ubezpieczenia NW i OC.

Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem przez 14 dni na terenie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych pw.
św. Tereski (ul. Słoneczna 11, Rabka). To przestronna przedwojenna Willa „Tereska” po generalnym
remoncie zakończonym w roku 2013. Do dyspozycji uczestników kolonii przeznaczone są pokoje grup
internatowych - nowocześnie i dobrze wyposażone, przypominające domowe i ciepłe warunki. W
pokojach zakwaterowanych będzie maksymalnie po 5 osób. W skład każdej grupy wchodzą:
dwie duże sypialnie z wygodnymi tapczanami,
wielofunkcyjna świetlica,
nowoczesne łazienki, gdzie znajduje się kilka kabin WC, prysznic i wanna.
Ponadto Ośrodek dysponuje:
dużą i przestronną jadalnią, gdzie podawane są smaczne, domowe posiłki i desery,
dużą salą gimnastyczną ze sceną,
dwoma placami zabaw z małym odkrytym basenem, trampoliną.
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Atrakcje
na terenie Ośrodka:
http://pzn.org.pl

ognisko z kiełbaskami,
dyskoteka,
place zabaw z małym odkrytym basenem, trampoliną, zawody sportowe.

Spacery i atrakcje na świeżym powietrzu
Park Zdrojowy z atrakcjami:
1. tężnią solankową
2. ścieżką zdrowia,
3. parkiem linowym,
4. dużym placem zabaw,
5. skatepark i trialpark.
Wycieczki piesze na pobliskie szczyty: Grzebień (677m), Bania (607m), Królewską Górą (620m),
i Groniem (610m),
Wędrówka Leśną Ścieżką Edukacyjną,
Kąpiele na otwartym basenie kąpielowym.

Wizyty
Muzeum Zbójników i Górali,
Rabkoland.

Wycieczki autokarowe całodniowe do Zakopanego – dwa razy lub do Wadowic.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy kierować do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN do Iwony
Optułowicz (oryginał lub skan wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika + kopia/skan orzeczenia o
niepełnosprawności) na adres:
00-216 Warszawa,
ul. Konwiktorska 9,
e-mail: ioptulowicz@pzn.org.pl
do dnia 28.02.2018 r.
Uwaga! Rodzice wypełniają punkt II Karty kwalifikacyjnej uczestnika.
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