Експедиція "Буковель 2019"
24 липня - 07 серпня
Вік учасників. 9-16 років.
Розміщення. Традиційно відпочиваємо в Карпатах. Будинок, де ми
зупинимося, розташований в с. Поляниця (2,5 км від Буковеля, 95 км від м.
Івано-Франківськ) біля мальовничого, оточеного прадавніми карпатськими
лісами курорту Буковель. Відомий на всю країну своїм унікальним
мікрокліматом і дивовижними гірськими пейзажами, Буковель добре
захищений від вітрів, тому клімат тут м'який та рівний, а повітря
найчистіше серед всього регіону.
Адреса: 78593, Івано-Франківська обл., Яремчанська міська рада,
с.Поляниця, готель "Сільверокс".
Проживання. Діти мешкають у 2-3-4 місних номерах з супутниковим ТБ.
У номері — душова кабінка, туалет, умивальник, фен, рушники.
Харчування. Харчування в експедиції 3-разове. Шеф-кухар ресторану
готує смачні та корисні страви зі свіжих екологічно чистих продуктів.
Сніданки у форматі "шведського столу".
Програма. Програма відпочинку дозволить дитині не лише відпочити,
але і реалізувати свій творчий потенціал, позмагатися з собою й іншими,
відшліфувати своїх навички, розвинути якості, розширити свідомість й
загострити інтелект. А головне, весело, цікаво та з користю провести два
тижні в екологічно чистому куточку нашої країни. Знайти нових друзів,
отримати незабутні враження та унікальний досвід. Успіхи учасників щодня
фіксуватимуться у фото та відео звітах.
Зазвичай всі учасники діляться на три вікові категорії, які під
керівництвом свого Лідера, змагатимуться один з одним (брати та сестри в
один загін не потрапляють).
Традиційно в перший день ми обираємо "баді". Це означає, що у кожного
"молодшого" буде друг, який нестиме відповідальність за нього. До свого
"баді" можна прийти за порадою, поділитися таємницею, поскаржитися на
труднощі. А старші "баді" завжди знають - в якому настрої їх протеже, несуть
відповідальність не лише за себе, але і за молодшого друга.

У програмі експедиції:

-

славнозвісна "Мафія"
уславлений "Прапор"
наша "секретна" гра :))
спортивні чемпіонати по

- відеопроекти
- майстер-класи
- квест, що інтригує до останьої
миті

піонерболу, тенісу, шашкам,

- «екстремальне» сходження на

шахам, дартсу та футболу

гору «Хом’як»

- водяна битва
- нічні посиденьки біля вогнища

- ігри на швидкість і увагу:

-

ніч в піжамах

- неперевершені командні ігри:

приватна пошта і дискотеки

Крокодил, Опята, Бум, Аліас та

з гітарою і печеною картоплею

"лігусики"
школа лідерства

Діксіт, Барабашка, Карамелька,
Бонанза та ін.

ін.

- творчі конкурси.

Батькам: Ми представники офіційно зареєстрованої громадської
організації "7 Ліга". З батьками кожного учасника буде підписано Договір на
надання послуг. До складу експедиції входять 2 керівники й 3 лідеривожаті. Увага: страховку і медичну довідку батьки надають до початку
експедиції. Вартість відпочинку - 14.500 грн.
У вартість входить:

-

проживання в комфортних номерах (телевізор, душ, туалет, фен) ;
3-х разове харчування в ресторані готелю;
трансфер Івано-Франківськ - Поляница - Івано-Франківськ;
користування спортивним інвентарем, тематичні та розважальні

програми, питна вода.
У вартість не входить:

-

ж/д квитки на потяг Київ - Івано-Франківськ – Київ;
медичне страхування;
послуги пральні;
кишенькові гроші.

Додаткові послуги:

- відеофільм і фотографії експедиції;
- фірмова футболка з логотипом "7 Ліги"/

Бронювання місць:

- анкета-заявка на seven-league@ukr.net;
- перший внесок на суму 8000 грн.
Знижка: 7% на другу, третю, четверту та п'яту дитину від сім'ї (рідні
брати, сестри)
Батьківські збори: 22 травня і 23 липня (час і місце повідомимо
додатково).
Будемо раді відповісти на всі питання:
+38067 220 67 67 Олена Романенко;
+38096 797 00 77 Наталія Грібова

