
TURNUSY USPRAWNIAJĄCO-REHABILITACYJNE

dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku 3-10 lat

PODLESICE - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy: 28.06-11.07.2015, 12-25.07.2015,   26.07-8.08.2015

Non aliis 

tel. 501 336 817, fax. 81 463 48 48
e-mail: biuro@nonaliis.pl

 Non aliis

                                    

                

        
Hotel Ostaniec *** - położony w najbardziej uroczym zakątku Polski, w samym sercu Jury Krakowsko - 
Częstochowskiej w Podlesicach. Pokoje 2-3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. W pokojach TV LCD, 
suszarka, internet WiFi. W hotelu znajduje się restauracja z kącikiem zabaw oraz z ogrodem zimowym do 
którego przylega letni taras, sala kominkowa, „Bajkowy Pokój Zabaw”, mini siłownia i sauna. Na terenie 
obiektu mieści się plac zabaw, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy. Przy 
sprzyjąjących warunkach pogodowych przy hotelu rozłożony jest dmuchany zamek do skakania i dmuchana 
zjeżdżalnia dla dzieci. Uwaga: pokoje otwierane są na karty magnetyczne.    www.ostaniec.com.pl                                                     

  
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie obiad, ostatnim śniadanie
w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diety bezmlecznej, bezglutenowej, bezcukrowej.
Hotel nie prowadzi indywidualnego żywienia. 

Program terapeutyczny turnusu:
- zajęcia indywidualne z logopedą - 30 min. dziennie ( 5 godz. w trakcie turnusu, zajęcia pon. - pt.),
- terapia indywidualna z pedagogiem - 30 min. dziennie ( 5 godz. w trakcie turnusu, zajęcia pon. - pt.),
- muzykoterapia (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (10 godz. w trakcie turnusu, zajęcia pon. - pt.),
- arteterapia (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (10 godz. w trakcie turnusu,   zajęcia pon. - pt.),

Zajęcia terapeutyczne dla rodzica:
- 2 x 1 godz. - warsztaty,
- zajęcia modelarskie dla rodziców i dzieci - „Stwórz własny zamek”.

Dla wszystkich:
- 2 x 2 godz. Park Wodny JURA w Łazach

Program turystyczny i atrakcje turnusu: wycieczka do Ogrodzieńca - zwiedzanie Zamku, Parku Miniatur, 
Domu Strachu, Parku Doświadczeń Fizycznych, Parku Rozrywki, Gród Birów,  wycieczki po okolicy:Dziadowa 
Skała, Okiennik Wielki Skarżycki, Góra Zborów, Jaskinia Głęboka, zawody integracyjne, gra terenowa, ogniska,
„piknik konny”, warsztaty bibułkarstwa i ceramiki.

Turnus dla 30 dzieci objętych rehabilitacją + opiekunowie  
(istnieje możliwość uczestnictwa w turnusie dodatkowych osób)

Po szczegóły dotyczące oferty zapraszamy na stronę www.nonaliis.pl
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