Tatrzańskie wagary
Podobnie jak w ubiegłym roku proponujemy tygodniowe turnusy dla dzieci w dwóch grupach
wiekowych: 7–9 oraz 10–12 lat. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapisy rozpoczynamy już 7 czerwca. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia przesłane drogą
mailową na adres: tatrzanskiewagary@tpn.pl.
Wycieczki górskie na terenie Polskich Tatr, podchody, gry terenowe oraz różnorodne warsztaty
kreatywne... To i wiele innych atrakcji nie pozwolą Waszym dzieciom na nudę podczas „Tatrzańskich
wagarów”. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogów, przewodników tatrzańskich
oraz edukatorów. Jeśli Twoje dziecko lubi aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu,
pełne emocji gry terenowe w poszukiwaniu ukrytych skarbów z odrobiną rywalizacji i nie straszne
mu wędrówki tatrzańskimi szlakami śladem dzikich zwierząt, „Tatrzańskie wagary” będą strzałem w
dziesiątkę!
Poszczególne atrakcje będziemy realizować w zależności od warunków pogodowych.
Koszt: 490 zł / tydzień
Cena zawiera koszty opieki pedagogów, przewodników, wycieczek, warsztatów kreatywnych,
transportu, materiałów edukacyjnych, ubezpieczenia oraz ogniska w ostatni dzień półkolonii.
Co zrobić, aby zapisać dziecko na „Tatrzańskie wagary”?
1. Zapoznaj się z Regulaminem.
2. Wyślij zgłoszenie pod adres tatrzanskiewagary@tpn.pl, podając imię i nazwisko oraz wiek dziecka,
numer kontaktowy do rodziców/opiekunów oraz datę turnusu, na który chcesz zapisać dziecko.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego, że Twoje dziecko zostało wpisane na listę, uzupełnij i
dostarcz wymagane dokumenty, załączone poniżej (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem
turnusu). Zgłoszenia należy dostarczać w formie papierowej do Centrum Edukacji Przyrodniczej (ul.
Chałubińskiego 42A, Zakopane) lub drogą mailową pod adresem tatrzanskiewagary@tpn.pl.
Szczegóły zawarte są w Regulaminie.
Terminy
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

zajęć:
28.06 – 02.07.2021;
05.07 – 09.07.2021;
12.07 – 16.07.2021;
19.07 – 23.07.2021;
26.07 – 30.07.2021;
02.08 – 06.08.2021;
09.08 – 13.08.2021;

Miejsce zajęć: teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: tatrzanskiewagary@tpn.pl.
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1.
2.
3.
4.
5.

Karta zgłoszenia.
Oświadczenie rodzica.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Załącznik RODO.
Regulamin.

Tatrzańskie wagary

2

