Додаток 1: Програма
І ДЕНЬ 08.06.2022 (субота)
Збір учасників (автопарк PKiN, Варшава, Plac Defilad), виїзд групи о 13:00. Переїзд до
села RUDKI. Проживання в DWD Gołoborze. Поділ на групи, обговорення положення
мовного табору. Вечеря, ночівля.
II ДЕНЬ 08.07.2022 – VII ДЕНЬ 07-12.08.2022
Щоденні сніданки, обіди та вечері. Реалізація освітньої програми (вивчення німецької
мови з викладачами Goethe Institute – мінімум 10 занять; крім того, навчальні
години польською мовою). Крім того, щоденні оздоровчі, мистецькі, культурні та
спортивні заходи – адаптовані до віку учасників мовного табору.
Під час перебування, проведення екскурсій:
1. вхід з гідом до Хреста Господнього (Święty Krzyż), який є безсумнівним
символом регіону, від якого він отримав свою назву; відвідування монастиря
на Лисій Гурі – склепу з тілом Яреми Вишневецького та місіонерських
колекцій облатів, потім прогулянка туристичною стежкою через заповідник;
2. переїзд до Парку мініатюр та розваг SABAT KRAJNO, прогулянка по Алеї
мініатюр, під час якої ви подорожуватимете по всьому світу, зокрема: площа
Святого Петра, Ейфелева вежа, Статуя Свободи та Тадж-Махал. Додатково
можливість відвідуванняінших атракціонів парку: надувних човнів, космічної
станції, євробанджі, автодрому та інших (пакет Лунапарк – 3 год). Під час
перебування групи також запланована прогулянка екологічною стежкою та
вечірка біля вогнища з грилем (за рахунок одніє з вечерь). Додатково
можливий вхід до критого басейну (2 год) – бажаючим учасникам необхідно
вдягнути капелюхи, купальники та шльопанці.
Напередодні від’їзду – художні презентації, прощальний вечір, вручення дипломів та
подарунків.
ДЕНЬ VIII
13 серпня 2022 р. Сніданок виїзд, ланч-бокс у дорогу. Повернення до Варшави
близько 14:00, кінець табору.
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ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:
проїзд комфортабельним автобусом (відкидні сидіння, кондиціонер),
7 ночей – на базі відпочинку DWD Gołoborze (кімнати на 4,5,6 осіб з санвузлами),
харчування за програмою,
опіка педагогічного персоналу (менеджер з відпочинку, вихователі, викладачі
Goethe-Institut),
навчальні курси німецької та польської мов,
страхування від нещасних випадків до 10 000 злотих або “Go SAFE STANDARD PLUS”
до 30 000 євро,
реалізація розважальної, спортивної та анімаційної програми,
вхідні квитки до відвідані об’єкти,
плата за дорогу та паркування, огляд
здоров’я під час перебування,
медичний контроль під час поїздки,
внесок до Туристичного гарантійоного фонду та Фонду допомоги туристам.
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