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Baza przygody
MAZURY - KALWA
Ośrodek wypoczynkowy Kalwa znajdujący się w Pasymiu. Malowniczo położony nad brzegiem jeziora Kalwa w otoczeniu mazurskich
lasów. Lokalizacja Bazy i jej infrastruktura sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do aktywnego, letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży. Obszar Ośrodka zajmuje 17 hektarów. Teren jest w całości ogrodzony i strzeżony.
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Ośrodek w swojej infrastrukturze posiada:
boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej,
korty tenisowe ( zewnętrzne i kryte),
kryty basen,
siłownię,
kręgielnię,
stadninę koni.
W trosce o bezpieczeństwo naszych gości wprowadziliśmy szczególne procedury bezpieczeństwa, dodatkowe środki higieny i zabezpieczenia w naszym
Ośrodku, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU
Od lat specjalizujemy się w organizacji aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadziliśmy autorski "System Bezpieczeństwa Strefy
Przygody", który gwarantuje udany i bezpieczny pobyt. Nasze zajęcia są prowadzone na podstawie specjalnie przygotowanego scenariusza, a za ich realizację
odpowiada przeszkolona kadra instruktorów i animatorów.
W związku z sytuacją epidemiczną nasze zajęcia prowadzone są w szczególnym reżimie sanitarnym:
zajęcia odbywają się w małych grupach,
sprzęt rekreacyjny dezynfekowany jest po każdych zajęciach,
każdy uczestnik zajęć dezynfekuje ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,
organizacja zajęć zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami,
zajęcia organizowane są na otwartej przestrzeni lub w przestronnych pomieszczeniach,
instruktorzy wyposażeni są w środki ochrony bezpośredniej.

Wyżywienie
Pyszne posiłki serwowane są na przystosowanej do pobytu dzieci i młodzieży stołówce. Uczestnikom obozu zapewniamy 3 posiłki dziennie:
drugie śniadanie,
obiad,
podwieczorek.
*Diety specjalne uwzględniane po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacji.

KADRA I BEZPIECZEŃSTWO
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w turystyce młodzieżowej. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników naszych
półkolonii oraz dbamy o wysoką jakość realizacji zajęć. Zajęcia prowadzą:
wychowawcy wypoczynku,
instruktorzy przeszkoleni w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,

animatorzy czasu wolnego,
ratownicy wodni.

