PROGRAM
WYJŚCIA SPECJALNEGO
Warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
Harmonogram wyjścia specjalnego dla dzieci i młodzieży z grup I,II,III
Termin: 26.06.2021r.
1. 10.00: Zbiórka pod marketem Mrówka
2. 10.15– 11.00: Przejazd do Zielonej Góry
3. 11.00–13.00: Szwedzki stół atrakcji1
•

Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Zielona Góra ul. Sulechowska 41 - Basen CRS - w największej
niecce basenu rekreacyjnego znajdą się takie atrakcje jak: balon wodny o średnicy 15 m, dzika
rzeka, leżanki wodne, ścianka wspinaczkowa, różnego rodzaju masaże wodne, mostek, zjeżdżalnia
- tzw. cebula, półotwarta zjeżdżalnia salamandra, podwójna zjeżdżalnia szerokotorowa, mały
basen do nauki pływania, 8-torowy basen o długości 25 m
Dodatkowo na terenie basenu rekreacyjnego znajduje sięjedna z najdłuższych w Polsce zjeżdżalnia
rurowa o długości 210 m, 90-metrowa zjeżdżalnia rurowa, cztery hydromasaże (w tym dwa z
solanką) oraz brodzik dla małych dzieci ze zjeżdżalnią – zwierzątkiem. W pobliżu brodzika
usytuowano pomieszczenie dla matki z dzieckiem.
Do części basenowej przylega strefa spa. Na piętrze, gdzie dostać się można schodami
bezpośrednio z hali basenowej, znajduje się strefa wypoczynku z leżakami oraz „mokra” część
gastronomiczna, do której przylega restauracja, dostępna ze wszystkich pozostałych stref
Centrum.

•

Skokoloco Park Trampolin, Zielona Góra ul. Dekoracyjna 8: Podczas pobytu możesz skorzystać ze
wszystkich atrakcji dostępnych w Parku:
Main space & Jumptrack – arena główna na której mieści się 77 trampolin (w tym ścieżki
akrobatyczne)
Sponge pool – baseny z gąbkami
Dunk area – strefa koszykówki
Ninja Box – tor przeszkód
Dodgeball arena – pole do gry w sprężystego zbijaka
Airtrack – mobilna, 15 mb ścieżka akrobatyczna.

•

CINEMA CITY ZIELONA GÓRA: udział w seansie, repertuar będzie dostępny na stronie Cinema City
od 17 czerwca 2021r.

4. 13.00-13.35: Przejazd do Mcdonald's Zielona Góra
5. 13.35-14.15 Posiłek w Mcdonald's Zielona Góra
6. 14.15-15.00 powrót do Nowej Soli
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Każdy uczestnik dysponuje prawem wyboru jednej z trzech wyżej wymienionych atrakcji.

