
     	
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Biuro Podróży – Tomasz Zieliński 
os. Jana III Sobieskiego 118, 60-101 Poznań 

tel. 61 820 70 69; tel. kom.: 515 550 526 
e-mail: biuro@sportom.pl; www.sportom.pl 

 
PÓŁKOLONIE Z BIMBABUSEM DLA SP 2 PLEWISKA 

19.07	-	23.07.2021	
JĘZYKI OBCE W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA 

ZAPŁAĆ  BONEM  TURYSTYCZNYM   500 ZŁ 

      
          	
CEL:	 integracja	w	grupie	 rówieśników;	współdziałanie	 i	 solidarność	 	w	grupie;	 twórcze	 spędzanie	 czasu	podczas	wspólnych	
działań	i	zabaw;	rozwijanie	cech	psychomotorycznych	podczas	zaplanowanych	zajęć	tematycznych;	nauka	odpowiedzialności		
MIEJSCE	–	BAZA:	Szkoła	Podstawowa	nr	33	w	Poznaniu,	ul.	Wyspiańskiego	27	
WYŻYWIENIE:	 	 wszystkie	 posiłki	 są	 przygotowywane	 z	 produktów	 ekologicznych,	 odpowiednio	 zbilansowane	 zdrowotnie																					
i	kalorycznie	dla	dzieci	w	wieku	wczesnoszkolnym.	
ZAĘCIA	TEMATYCZNE:	powadzone	przez	zawodowych	instruktorów	i	animatorów	
ORGANIZATOR:	Sportom	Travel	&	Bimbabus	Emotion		
	
! poniedziałek	

godz.	07:45	-	zbiórka	w	Szkole,	przejazd	autobusem	do	SP	33	ul.	Wyspiańskiego		
godz.	08:30	-	09:30	-	powitanie,	przedstawienie	planu	dnia;	czas	na	śniadanie	
godz.	09:30	-	12:30	–	zajęcia	tematyczne	w	grupach	(opis	poniżej)	
godz.	12:30	-	13:30	-	obiad	
godz.	13:30	-	14:30	–	zabawa	z	nauką	języka	(angielski,	hiszpański,	francuski,	włoski)	
godz.	14:30	–	16:00	-	zabawy	tematyczne	(opis	poniżej)	i	integracyjne	na	świeżym	powietrzu	
godz.	16:00	-	16:30	-	podwieczorek,	przejazd	dzieci	do	Plewisk	
godz.	17:15	–	odbiór	dzieci	sprzed	szkoły	
	

! wtorek	
godz.	07:45	-	zbiórka	w	Szkole,	przejazd	autobusem	do	SP	33		
godz.	08:30	-	09:30	-	powitanie,	przedstawienie	planu	dnia;	czas	na	śniadanie		
godz.	09:30	-	15.00	–	całodniowa	wycieczka	Bimbabusem	(Magiczny	Poznań	z	przewodnikiem,		
wizyta	w	Muzeum	Pyry	–	czyli	z	Pyrą	dookoła	świata)		
godz.	12:30	-	13:30	–	obiad	w	plenerze	–	Festiwal	pizzy	
godz.	15.00	–	15.30	–	powrót	do	szkoły	
godz.	16:00	-	16:30	-	podwieczorek,	przejazd	dzieci	do	Plewisk	
godz.	17:15	–	odbiór	dzieci	sprzed	szkoły	
	

! środa	
godz.	07:45	-	zbiórka	w	Szkole,	przejazd	autobusem	do	SP	33		
godz.	08:30	-	09:30	-	powitanie,	przedstawienie	planu	dnia;	czas	na	śniadanie	
godz.	09:30	-	15:00	–	całodniowy	pobyt	na	basenie	(zabawy	i	gry	w	wodzie		na	dostępnych	obiektach)	
godz.	12:30	-	13:30	–	obiad	w	plenerze		
godz.	15.00	-	15:30	–	powrót	do	szkoły	
godz.	16:00	-	16:30	-	podwieczorek,	przejazd	dzieci	do	Plewisk	
godz.	17:15	–	odbiór	dzieci	sprzed	szkoły	
	

! czwartek	
godz.	07:45	-	zbiórka	w	Szkole,	przejazd	autobusem	do	SP	33	
godz.	08:30	-	09:30	-	powitanie,	przedstawienie	planu	dnia;	czas	na	śniadanie	–	warsztaty	kulinarne	
dzieci	pod	opieką	same	robią	śniadanie	
godz.	09:30	-	12:30	-	zajęcia	tematyczne	w	grupach	(opis	poniżej) 	
godz.	12:30	-	13:30	–	obiad		
godz.	13:30	-	16:00	–	zajęcia	tematyczne	w	grupach	(języki	obce)	oraz	szaleństwo	na	,,dmuchańcach’’		
godz.	16:00	-	16:30	-	podwieczorek,	przejazd	dzieci	do	Plewisk	

									godz.	17:15	–	odbiór	dzieci	sprzed	szkoły	
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! piątek	

godz.	07:45	-	zbiórka	w	Szkole,	przejazd	autobusem	do	SP	33		
godz.	08:30	-	09:30	–	czas	na	śniadanie;	powitanie,	przedstawienie	planu	dnia	
godz.	09:30	-	12:00	–	zajęcia	sportowe	–	(tenis,		piłka	nożna	i	siatkowa	plażowa,	nauka	przepisów	drogowych		
na	szkolnym	placu	manewrowym),	warsztaty	artystyczne		-	stroje	na	bal	przebierańców	
godz.	12:00	-	13:00	-	obiad	
godz.	13:00	-	14:00	–	animacje	artystyczne	z	animatorami	oraz	pokazy	iluzji	
godz.	14:00	-	15:30	–	bal	przebierańców	(Dzieci	z	całego	świata)			
zabawa	taneczna	z	nauką	tańca	
godz.	16:00	-	16:30	-	podwieczorek,	przejazd	dzieci	do	Plewisk	
godz.	17:15	–	odbiór	dzieci	sprzed	szkoły	
	
ZAJĘCIA	TEMATYCZNE:	
PODRÓŻE	 i	 JĘZYKI	 -	 	 zwiedzanie	 Poznania	 Bimbabusem	 z	 przewodnikiem,	 wizyta	 w	Muzeum	 Pyry,	 zabawa	
,,palcem	 po	 mapie’’,	 języki	 obce	 w	 podróży	 -	 	 język	 angielski,	 hiszpański,	 francuski	 i	 włoski,	 opowieści	
podróżników,	warsztaty	kulinarne	–	kuchnie	świata,	warsztaty	pizzy,	konkurs	plastyczny	–	wymarzona	podróż,	
tworzenie	 podróżniczej	 mapy	 marzeń,	 zabawa	 w	 kontynenty	 i	 ich	 mieszkańców,	 nauka	 fotografowania																												
w	podróży.	

	
Cena:	550	zł/os.	

	
Cena	 zawiera:	 wszystkie	 wymienione	 świadczenia	 w	 programie;	 opiekę	 nauczycieli,	 instruktorów,	 animatorów,	
przewodników;	 transport;	 wycieczki	 Bimbabusem,	 wyżywienie	 (obiad,	 podwieczorek)	 bilety	 wstępów,	 	 ubezpieczenie	
NNW;	dyplomy	i	nagrody	dla	uczestników.	
Cena	 nie	 zawiera:	 dobrowolnego	 ubezpieczenia	 na	 wypadek	 rezygnacji	 -	 13	 PLN,	 dobrowolnego	 ubezpieczenia	 od	
kosztów	 przerwania	 imprezy	 -	 7	 PLN,	 obowiązkowych	 składek	 na	 Turystyczny	 Fundusz	 Gwarancyjny	 -	 2	 PLN	 oraz	
Turystyczny	Fundusz	Pomocowy	-	2	PLN	
	
UWAGA!	 	 	 DZIECI	 BIORĄCE	 UDZIAŁ	 W	 PÓŁKOLONIACH	 	 NIE	 MOGĄ	 MIEĆ	 OBJAWÓW	 PRZEZIĘBIENIA	 ORAZ	 INFEKCJI																										
W	 DNIU	 ROZPOCZĘCIA.	 	 Organizator	 zapewnia	 spełnienie	 wszelkich	 obostrzeń	 i	 warunków	 sanitarnych	 wraz																									
z	ozonowaniem	autokaru,		środkami	dezynfekującymi	oraz	przestrzeganiem	higieny	i	czystości.		
	
UWAGA!!	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	kolejności	programu,	ze	względu	na	warunki	pogodowe	oraz	inne	
nieprzewidziane	okoliczności		
	
	
	

ZAPISY:	Biuro	Podróży	Sportom	-	TEL.	61	820	70	69;	508	594	732	ORAZ	
MAIL:	BIURO@SPORTOM.PL	

	


