Zielona Szkoła – Szkoła Bohaterów
Zamkowa przygoda w Szkole Bohaterów!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zielonej Szkoły skierowaną do młodzieży szkolnej (starsze klasy szkół
podstawowych i licealiści) program dwu, trzy lub pięciodniowego pobytu w malowniczym Zamku w Mosznej.
Program obfituje w nieszablonowane atrakcje, które bardzo mocno integrują grupę a wykfalifikowani animatorzy poprzez
zabawę nauczą wielu nowych umiejętności.
Zakwaterowanie w przytulnych komnatach zamkowych pozwala doświadczyć ich niesamowitej atmosfery, która na długo
zapadnie w pamięci i wyobraźni uczestników pobytu. Zajęcia dydaktyczne dostosowane tematycznie wykorzystują zalety
miejsca – pomieszczeń pałacowych i ich historii czy rozległego zabytkowego parku.

Zielona Szkoła – Szkoła Bohaterów – 2 dni (przebieg pobytu) –
399 zł/osoba
Dzień I

•

Przyjazd i zakwaterowanie w pokojach zamkowych

•

Obiad

•

Fabularyzowane zwiedzanie zamku z przewodnikiem

Zamek Moszna słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą bajkowej architektury. Nie można
więc rozpocząć pobytu w jego murach bez zapoznania się z jego historią. W trakcie krótkiego zwiedzania przewodnik
opowie różnorakie ciekawostki i legendy związane z tym miejscem, które z pewnością przydadzą się w trakcie atrakcji,
które nadejdą później. Podczas zwiedzania nie zabraknie również dodatkowych atrakcji jak przymierzalnia strojów
czy wybicie pamiątkowej monety.
•

Kolacja

•

Gry integracyjne, planszowe i ruchowe.

Pełna gama nietypowych gier integracyjnych, planszowych czy ruchowych, które zaspokoją nawet najbardziej wybrednych
koneserów.
•

Familiada i dyskoteka

Któż nie zna bijącej rekordy popularności “Familiady”? Teraz sami będziecie mogli stać się uczestnikami tego
towarzyszącemu pokoleniom przy niedzielnych obiadach fenomenu. Razem z profesjonalnym sprzętem
i niezapomnianymi żartami prowadzącego. Po zakończeniu przyjdzie czas na zamkową dyskotekę.
Dzień II

•

Śniadanie

•

Warsztaty z szermierki i łucznictwa

Ich uczestnicy nie tylko nauczą się podstaw posługiwania się mieczem i łukiem, ale też przetestują zdobytą wiedzę
na specjalnie przygotowanym dynamicznym torze przeszkód. A wszystko to pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i przy użyciu najwyższej jakości sprzętu.
•

Obiad

Zielona Szkoła – Szkoła Bohaterów – 3 dni (przebieg pobytu) –
599 zł/osoba
Dzień I

•

Przyjazd i zakwaterowanie w pokojach zamkowych

•

Obiad

•

Fabularyzowane zwiedzanie zamku z przewodnikiem

Zamek moszna słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą bajkowej architektury. Nie można
więc rozpocząć pobytu w jego murach bez zapoznania się z jego historią. W trakcie krótkiego zwiedzania przewodnik
opowie różnorakie ciekawostki i legendy związane z tym miejscem, które z pewnością przydadzą się w trakcie atrakcji,
które nadejdą później. Podczas zwiedzania nie zabraknie również dodatkowych atrakcji jak przymierzalnia strojów
czy wybicie pamiątkowej monety.
•

Kolacja

•

Tunel strachu

Kilkuosobowe grupy przy świetle latarki będą musiały zmierzyć się ze swoim lękiem i przejść przez zamkowe piwnice
po drodze rozwiązując łamigłówki. Nasz tunel strachu podniesie poziomy adrenaliny nawet najodważniejszym
z odważnych i na pewno dostarczy niezapomnianych wspomnień.
Dzień II

•

Śniadanie

•

Warsztaty z szermierki i łucznictwa

Ich uczestnicy nie tylko nauczą się podstaw posługiwania się mieczem i łukiem, ale też przetestują zdobytą wiedzę
na specjalnie przygotowanym dynamicznym torze przeszkód. A wszystko to pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i przy użyciu najwyższej jakości sprzętu.
W razie niepogody atrakcja możesz zostać zmieniona na gry integracyjne, planszowe i ruchowe.
Do dyspozycji gości oddana zostanie szeroka gama nietypowych gier planszowych czy ruchowych, ktore zaspokoją nawet
najbardziej wybrednych koneserów. Nasi animatorzy wyjaśnią wszelkie niezrozumiałe zasady.
•

Obiad

•

Zawody o puchar zamku moszna

Zawody drużynowe, w których nagrodą (prócz wiecznej chwały oczywiście) jest prawdziwy puchar. Drużyny zmierzą się
w kilku konkurencjach a zwycięży zespół, który zbierze najwięcej punktów we wszystkich z nich.

•

Kolacja

•

Familiada i dyskoteka

Któż nie zna bijącej rekordy popularności “familiady”? Teraz sami będziecie mogli stać się uczestnikami tego
towarzyszącemu pokoleniom przy niedzielnych obiadach fenomenu. Razem z profesjonalnym sprzętem
i niezapomnianymi żartami prowadzącego. Po zakończeniu przyjdzie czas na zamkową dyskotekę.
Dzień III

•

Śniadanie

•

Poszukiwanie skarbu

Jak wiadomo zamek i otaczające go błonia pełne są zagadek. Drużynie, której uda się je wszystkie odnaleźć w najszybszym
czasie zwycięży. Nie będzie to jednak proste zadanie – aby przejść wszystkie próby trzeba będzie popisać się
nie tylko spostrzegawczością i refleksem, ale przede wszystkim skutecznie działać jako zespół.

Zielona Szkoła – Szkoła Bohaterów – 5 dni (przebieg pobytu) –
799 zł/osoba
Dzień I

•

Przyjazd i zakwaterowanie w pokojach zamkowych

•

Obiad

•

Fabularyzowane zwiedzanie zamku z przewodnikiem

Zamek Moszna słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą bajkowej architektury. Nie można
więc rozpocząć pobytu w jego murach bez zapoznania się z jego historią. W trakcie krótkiego zwiedzania przewodnik
opowie różnorakie ciekawostki i legendy związane z tym miejscem, które z pewnością przydadzą się w trakcie atrakcji,
które nadejdą później. Podczas zwiedzania nie zabraknie również dodatkowych atrakcji jak przymierzalnia strojów
czy wybicie pamiątkowej monety.
•

Kolacja

•

Gra detektywistyczna

Na zamku doszło do tajemniczego przestępstwa. Zadaniem grup uczestników będzie odnalezienie winnego i postawienie
go przed obliczem sprawiedliwości. Aby tego dokonać będą musieli wykazać się nie tylko spostrzegawczością przy
oględzinach miejsca zbrodni, ale też sprytem i przenikliwością podczas rozmów z podejrzanymi i świadkami.
Dzień II

•

Śniadanie

•

Gry integracyjne, planszowe i ruchowe.

Do dyspozycji gości oddana zostanie szeroka gama nietypowych gier planszowych czy ruchowych, ktore zaspokoją nawet
najbardziej wybrednych koneserów. Nasi animatorzy wyjaśnią wszelkie niezrozumiałe zasady.
•

Obiad

•

Zawody o Puchar Zamku Moszna

Zawody drużynowe, w których nagrodą (prócz wiecznej chwały oczywiście) jest prawdziwy puchar. Drużyny zmierzą się
w kilku konkurencjach a zwycięży zespół, który zbierze najwięcej punktów we wszystkich z nich.
•

Kolacja

•

Tunel strachu

Kilkuosobowe grupy przy świetle latarki będą musiały zmierzyć się ze swoim lękiem i przejść przez zamkowe piwnice
po drodze rozwiązując łamigłówki. Nasz tunel strachu podniesie poziomy adrenaliny nawet najodważniejszym
z odważnych I na pewno dostarczy niezapomnianych wspomnień.
Dzień III

•

Śniadanie

•

Poszukiwanie skarbu

Jak wiadomo zamek i otaczające go błonia pełne są zagadek. Drużynie, której uda się je wszystkie odnaleźć w najszybszym
czasie zwycięży. Nie będzie to jednak proste zadanie – aby przejść wszystkie próby trzeba będzie popisać się
nie tylko spostrzegawczością i refleksem, ale przede wszystkim skutecznie działać jako zespół.
•

Obiad

•

Kręcenie filmu w zamkowych komnatach cz. 1

Któż nigdy nie chciał zostać prawdziwym reżyserem, scenarzystą czy aktorem grającym głowną rolę w filmie?
Udostępniony uczestnikom sprzęt, rekwizyty oraz stroje, w połączeniu z niesmowitymi zamkowymi wnętrzami pozwoli
wreszcie zrealizować to marzenie. Ale uwaga – w scenariuszu mogą pojawić się niespodzianki!

Dzień IV

•

Kolacja

•

Kręcenie filmu w zamkowych komnatach cz. 2

•

Śniadanie

•

Warsztaty z szermierki i łucznictwa

Ich uczestnicy nie tylko nauczą się podstaw posługiwania się mieczem i łukiem, ale też przetestują zdobytą wiedzę
na specjalnie przygotowanym dynamicznym torze przeszkód. A wszystko to pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i przy użyciu najwyższej jakości sprzętu.
•

Obiad

•

Gry integracyjne

Podczas tego elementu programu uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych rzadko spotykanych, ale bardzo
wciągających grach jak np. Kubb czy jugger.
•

Kolacja

•

Familiada i dyskoteka

Któż nie zna bijącej rekordy popularności “Familiady”? Teraz sami będziecie mogli stać się uczestnikami tego
towarzyszącemu pokoleniom przy niedzielnych obiadach fenomenu. Razem z profesjonalnym sprzętem
i niezapomnianymi żartami prowadzącego. Po zakończeniu przyjdzie czas na zamkową dyskotekę.
Dzień V

•

Śniadanie

•

Prezentacja gotowych filmów

Trud poprzednich dni wreszcie się spłaci. Światła jupiterów, czerwony dywan, a przede wszystkim obserwowanie reakcji
znajomych gdy będą mogli podziwiać wasze dzieło. Czego więcej można chcieć od życia?
•

Opuszczenie zamkowych komnat i powrót do domu

Oferta obejmuje wyżywienie (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja), zajęcia z profesjonalnymi animatorami,
ubezpieczenie, bezpłatny pobyt dla opiekunów (1 na 15 uczestników), podatek VAT. W przypadku przyjazdu dwóch szkół
(klas) jednocześnie, następuje łączenie grup. Minimalna liczebność grupy przebywającej jednocześnie: 25 dzieci.
W przypadku przyjazdu mniejszej liczby dzieci, grupa zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakładanego minimum.
Moszna Zamek zastrzega sobie w przypadkach losowych i w sytuacjach nadzwyczajnych, w uzgodnieniu z organizatorem
pobytu, dokonywanie ewentualnych zmian w rozkładzie poszczególnych dni lub rodzaju atrakcji.

Kontakt i rezerwacje:
Betina Wieszołek – koordynator ds. dziecięcych pobytów grupowych
kom. +48 798 370 688
e-mail: b.wieszolek@mosznazamek.pl

