
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat do udziału w wy-
jątkowym wakacyjnym obozie, który odbędzie się w malowniczej krainie kociew-
skich jezior i lasów. Podczas niezapomnianych 10 dni skupimy się przede wszyst-
kim na wzmacnianiu umiejętności budowania dobrych relacji oraz na spędzaniu 
czasu na łonie natury, z dala od nowych technologii, internetu i mediów społecz-
nościowych. Oczywiście, na obóz można zabrać telefon, ale postaraliśmy się, aby 
pogram zajęć był ciekawszy niż ekran smartfona.

Organizatorem letniego wypoczynku jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg – od lat 
edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych jak ważne dla naszego zdrowia fizycz-
nego i kondycji psychicznej jest dbanie o higienę cyfrową i relacje z innymi. Po 
prostu, #kochamoffline! 

Niezapomniane 10 dni tegorocznych wakacji spędzimy w krainie tajemniczych 
kaszubskich jezior, w malowniczo położonej wsi kociewskiej Subkowy, leżącej 
koło Tczewa w woj. pomorskim.
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więcej informacji na www.relacjewwakacje.pl

Całkowity koszt udziału dziecka w 10-dniowym 
wakacyjnym obozie „Relacje w wakacje” wynosi 
2 150 PLN brutto. Wejdź na www.relacjewwakacje.pl 
i zobacz zniżki.

TERMIN I 
29 lipca – 7 sierpnia 2022 r.
TERMIN II 
12 sierpnia – 21 sierpnia 2022 r.

http://www.relacjewwakacje.pl
http://www.relacjewwakacje.pl


• zajęcia sportowe,
• zajęcia z edukacji medialnej i higieny cyfrowej,
• wycieczki krajoznawcze,
• warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, zielarskie,
• wieczory filmowe, gry planszowe, gry terenowe,
• opieka psychologiczna i pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne 

wzmacniające kompetencje miękkie,
• zajęcia relaksacyjne i wyciszające w bliskości z naturą,
• zajęcia w Grodzie Rycerskim: łucznictwo, garncarstwo, zielarstwo, 

kaligrafia, sztuki walki rycerskiej, szkutnictwo,
• wycieczki konne.

• zakwaterowanie w nowej szkole we wsi Subkowy,
• doświadczoną kadrę wychowawców, psychologów, 

pedagogów oraz socjoterapeutów – poznaj ich bliżej na  
www.relacjewwakacje.pl 

• regionalne, domowe, zdrowe posiłki przygotowywane na 
miejscu,

• pełne ubezpieczenie,
• opiekę medyczną,
• materiały edukacyjne dla dzieci i dla rodziców.
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GWARANTUJEMY

W PROGRAMIE
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