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ZAPRASZAMY NA OBÓZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
LUB NIEMIECKIEGO DO BACÓWKI NA JAMNEJ
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w każdym wieku, do aktywnego
wypoczynku połączonego z nauką! Bacówka Jamna to doskonałe miejsce do
organizacji obozów językowych. Nasz program językowy jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb grup, możliwości i wieku uczestników. Nasi nauczyciele
posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży w każdym wieku.
Na naszych koloniach językowych największy nacisk kładziemy na komunikację.
Zajęcia odbywają się w różnych okolicznościach przyrody, często wplatane są w
ciekawą fabułę gier i zabaw w grupach maksymalnie do 18 osób. Odgrywanie scenek
sytuacyjnych, przeróżnych ról postaci ze znanych bajek, wywiady, zabawy w
reporterów – to tylko niektóre ze sposobów na naukę języka angielskiego lub
niemieckiego przygotowane przez naszych lektorów/ wychowawców.
Teraz podamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Naszych zielonych
szkół :
1)
Gdzie mieszkamy ?
Zakwaterowanie w pokojach : Dwu, trzy, cztero, pięcio, siedmio i ośmio osobowych ,
dodatkowo posiadamy apartamenty oraz pokoje dla opiekunów ( każdy pokój posiada
TV oraz dostęp do WiFi).
2)
Co jemy ?
Całodzienne wyżywienie, aż cztery pyszne posiłki aby mieć siłe na masę atrakcji
czekających na obiekcie.
3)
Co robimy ?
Oprócz obszernego programu nauki języka angielskiego lub niemieckiego mamy
mnóstwo atrakcji na naszym obiekcie m.in. Chatka baby Jagi, dwie wiaty gdzie
można prowadzić różne zabawy i dyskoteki, plac zabaw, piaskownica, bilard,
piłkarzyki, miejsce do gry w bule oraz na strzelanie z łuku, boisko do siatkówki i
badmintona, 6 szlaków wędrówkowych i dwa rowerowe. Na miejscu oprócz zajęć
językowych prowadzonych przez nauczycieli nad każdą grupą będzie czuwał
animator czasu wolnego który umili pobyt dzieci w przerwach od aktywnych lekcji i
zajęć językowych różnymi zajęciami integracyjnymi, grami terenowymi, konkursami
i zajęciami sportowymi.

4)
Transport
Możliwość zorganizowania dojazdu do Naszej bacówki na Jamnej z dowolnego
miejsca w Polsce lub przyjechać do Nas swoim ulubionym przewoźnikiem.
5) Cena dla grup posiadających swoich nauczycieli i opiekunów :
480zł/os za 5 dni pobytu
700zł/os za 8 dni pobytu
6) Cena dla grup które chcą skorzystać z nauczycieli wynajętych przez Bacówkę
na Jamnej:
900zł/os za 5 dni pobytu
1150zł/os za 8 dni pobytu
Program nauczania języka angielskiego lub niemieckiego jest zależny od przedziału
wiekowego danej grupy i zawsze konsultowany z opiekunami i nauczycielami.
CENA zawiera wycieczki wraz z przewodnikiem do takich miejsc jak:
- Kąśna Dolna - 12 km – dwór Ignacego Paderewskiego pochodzi z II połowy XIX w.
Jest to jedyny zachowany obiekt na świecie, w którym żył i pracował ten wybitny
kompozytor i mąż stanu, Wielki Polak. Można tu oglądać różne pamiątki i publikacje
związane z życiem i twórczością kompozytora.
- "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach - Rezerwat przyrody nieożywionej – 15km
największy i najbardziej zróżnicowany kompleks skałek piaskowców ciężkowickich
w polskich Karpatach. Wśród sosnowo-dębowego lasu liczne skałki uformowane
wskutek erozji i wietrzenia, tworzą ciekawe formy baszt, progów skalnych, maczug,
grzybów.
Wąwóz Czarownic, Wodospad Ciężkowicki, Czarownica, Ratusz.
- Zwiedzanie Muzeum go w Ciężkowicach oraz multimedialna prezentacja.
Podczas wędrówek szlakami turystycznymi dzieci podziwiać będą piękno
Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, zapoznają się z historią
regionu. Położenie naszej Bacówki czyni ją doskonałą bazą wypadową do wypraw
mających na celu poznanie kultury, atrakcji turystycznych i przyrodniczych Pogórza
Ciężkowicko – Rożnowskiego.
Zapraszamy na nasza stronę internetową www.bacowkajamna.pl
Kontakt:
Telefon: +48 14 665 41 18
Tel. Kom: 886 506 606 lub 501 455 306

email : kontakt@bacowkajamna.pl

