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quatromondis
Cztery Swiaty Hugona Yorcka

 ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZamKu CZOCHA!
Propozycja spędzenia czasu wolnego dla gości hotelowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

*Uwaga! T ematyka prowadzonych zajęć w danym dniu ustalana jest przez kierownika 
animatorów, który dostępny jest na terenie zamku w godzinach od 10:00 do 2  1:30. 

1. Jaki jest program animacji oraz do kogo jest kierowany?

Nocujesz w zamku i chciałbyś zająć swój wolny czas w magiczny i wciągający sposób, pełny dobrej zabawy i uśmiechu? To świetnie 
- mamy dla Ciebie propozycję! Jeśli bliski jest Ci zamek Hogwart i przygody Harry’ego Pottera, imponuje Ci mądrość oraz 

umiejętności Gandalfa i Merlina, wieczory spędzasz z książką lub filmem, które przenoszą Cię do świata, w którym wszystko może się 
zdarzyć, a zaklęcia i mityczne stwory to część twoich zainteresowań – witaj w Magicznym Świecie Czarodziejów w Zamku Czocha. 
Weź udział w zajęciach prowadzonych w sposób, o którym mogłeś tylko przeczytać w książkach o przygodach Harry’ego Pottera! 

2. Co proponujemy dzieciom naszych gości hotelowych?*

a.  Opiekę animatorów w trakcie uczestnictwa w zabawach - osób 
posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi oraz niezbędne 
kwalifikacje pozwalające pełnić  funkcję wychowawców 
wypoczynku.

b.  Udział w zajęciach* prowadzonych w salach zamkowych o 
tematyce:

c. zielarstwo i ziołolecznictwo;

d. eliksarium Damaris S.;

e. gra sportowa Quidditch;

f. magiczne zaklęcia;

g. talizmany i amulety;

h. warsztaty taneczne;

i. historia i legendy Zamku Czocha;
j. magiczne stworzenia;

k. runy starożytnych;

l. gra logiczno-strategiczna "Świat Czarodziejów";

m. gry planszowe;

n. pierwsza pomoc bez różdżki;

o. fenomen oktaedrów;

p. gry i zabawy integracyjne.

3. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach - przedpołudniowym oraz
popołudniowym. Każdy blok zajęć trwa 3x45 min., które organizowane 
są o godzinach: 10:30 - 11:15, 11:30 - 12:15, 12:30 - 13:15, 15:30 - 16:15, 
16:30 - 17:15, 17:30 - 18:15. Dodatkowo w wieczorami organizowane są 
tzw. imprezy wieczorne, trwające od godz. 20:00 do 21:30.

Podane godziny mogą ulec zmianie.




