
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

Przygoda w Indiańskim Tipi

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1 -dniowej)

W tym pięknym miejscu,  wśród indiańskich tipi  można zobaczyć i poczuć jak wyglądało
życie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Indiańskie pieśni zabiorą nas w podróż
życia i pozwolą doświadczyć niezapomnianych wrażeń. W programie zwiedzanie wioski oraz
udział w grach i zabawach prowadzonych przez animatorów.
Gry i  zabawy Indiańskie  w wiosce  są  to  ćwiczenia,  które  przygotowywały  w  dawnych
czasach dzieci  i  młodzież indiańską do dorosłego życia.  Każde dziecko uczestniczące w
wycieczce,  będzie  miało  okazję  spróbować  swoich  sił  w  wielu  niezwykłych  indiańskich
konkurencjach:  strzelanie  z  łuku,  rzutu  włócznią,  gry  sprawnościowe  „przenoszenie
grzechotników”,  „równoważnia  wojowników”,  przejście  przez  pajęczynę,  indiański  tor
przeszkód, rzut na bizonie rogi, rzutki z piórami, wyścigi węży, indiański połów ryb, naukę
indiańskiego tańca, naukę indiańskiej pieśni, malowanie twarzy. 
Uczestnicy  wycieczki  biorą  udział  w  warsztatach  rękodzieła,  samodzielnie  wykonują
naszyjnik z bizonem czy też trop dzikiego zwierzęcia.
Wszystkie konkurencje przeprowadzane są pod okiem instruktorów!

cena wycieczki obejmuje

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 usługi licencjonowanych przewodników/animatorów

 bilety wstępu 

 ubezpieczenie

 ognisko z kiełbaskami
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Program wycieczki jest ramowy  zależy od dostępności atrakcji 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu 

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie treści,  materiały  oraz elementy  graficzne umieszczone w powyższej  ofercie  oraz na tej  stronie internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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