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Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach 

zaprasza na pobyt pt.: „Moja pierwsza noc bez mamy”. Nasza oferta skierowana jest do 

uczniów i nauczycieli przedszkoli oraz klas O – III szkół podstawowych. 

Na takim wyjeździe kształtuje się osobowość dziecka, umiejętność życia w grupie, 

współpraca, komunikacja. Jesteśmy otwarci na propozycje i przygotujemy ofertę 

zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem (np. wyjście do kina lub na pływalnię). 

Do dyspozycji oddajemy: 

 pokoje 4 – osobowe; 

 teren wokół placówki, na którym można zorganizować różnego rodzaju gry  

i zabawy na świeżym powietrzu; 

 salę do projekcji bajek i filmów (np. nocny seans filmowy) na dużym ekranie  

z nagłośnieniem kwadrofonicznym, organizacji dyskoteki oraz warsztatów 

tematycznych. 

Ceny: 

 nocleg – 16,00 zł (doba za osobę); 

 posiłki: 

- śniadanie – 4,50 zł 

(przykładowo: zupa mleczna, płatki owsiane, kukurydziane, kakao, bułka, 

dżem, wędlina, ser, ogórek zielony, pomidor) 

- obiad – 8,00 zł 

(przykładowo: zupa do wyboru, ziemniaki, frytki, nuggetsy, pierogi, ryba, 

mięso) 

- kolacja – 4,50 zł 

(przykładowo: kolacja standardowa – pieczywo mieszane, herbata, sałatka 

jarzynowa parówka, ser żółty, ogórek zielony, pomidor albo grillowanie na 

dużym betonowym grillu lub pieczenie kiełbasek przy ognisku, chleb smażony z 

cukrem); 

 bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/10 dzieci). 

Dodatkowo: 

 w cenie 80,00 zł (godzinny pobyt grupy) można skorzystać z placu zabaw, 

suchego basenu z piłeczkami, ścianki wspinaczkowej oraz zorganizować 

dyskotekę z DJ’ em (ze światłami i dymem). 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! 

 

Wszystkie informacje dostępne pod numerem: 604 695 132  lub 61 29 32 089 


