OFERTA
lp. Nazwa usługi / usługi artystycznej lub
pozaszkolnej formy edukacyjnej

Cena brutto/osoba
Cena brutto
wynajęcia/doba

1

Oprowadzanie grup młodzieży, dzieci i dorosłych po terenie
Ośrodka Zagrodowa Osada, opowiadanie o starych
przedmiotach, zabawy – zgadywanki edukacyjne: "do czego
służył ten przedmiot?"
- ok. 1 godz.

minimum 10 osób
10 zł os.
(duże grupy 8 zł os.)

2

Warsztaty szmaciankowe (wypychanie i zdobienie uszytych,
gotowych form zwierząt)
- ok. 2 godz.

minimum 10 osób
25 zł os.
(w cenie materiały)

3

Oprowadzanki na kucykach, podstawy jazdy na koniach
(niezależnie od pogody – hala)
Zajęcia o dobrostanie zwierząt gospodarskich, opowieści o
koniach, czyszczenie i czesanie koni,
45 min

Grupy max 6 osób
30 zł
(ew. podział większej grupy na
mniejsze)

4

Spotkanie ze Św. Mikołajem: Mikołaj z kucykami i
pomocnikiem rozdaje dzieciom prezenty (wcześniej nam
powierzone), prowadzi zabawy z dziećmi + ognisko z
kiełbaskami) – ok. 2,5 – 3 godz.

Minimum 10 osób
28 zł os.

5

Warsztaty ceramiczne, ręczne lepienie małych form
ceramicznych, oraz nauka toczenia na kole garncarskim – ok.
2 – 3 godz.

Grupa minimum 6 osób, max 20
osób
30 zł os.

6

Warsztaty cukiernicze: opowiadanie legendy o kogucie
kazimierzowskim, wypiekanie ciasteczkowego koguta,
zdobienie go i pakowanie ok. 2 godz.

Grupa minimum 6 osób, max 30
osób
25 zł os.

7

Warsztaty teatralne w stodole – wg autorskich scenariuszy
(uczestnicy pod opieką reżysera przedstawiają krótką
sztukę/bajkę z przygotowanymi gotowymi rekwizytami) - ok. 3
godz. W cenie poczęstunek w przerwie.

minimum 6 osób
45 zł os.
(większe grupy do uzgodnienia)

8

Warsztaty zielarskie, bibułkarskie i plastyki obrzędowej np;
bukiety z pachnących ziół i ozdobnych traw, kwiaty z bibuły,
palmy i pisanki wielkanocne, ozdoby bożonarodzeniowe i inne
stroiki oraz opowieści zielarskie i ludowo-obrzędowe, ok. 2- 3
godz.

minimum 10 osób
35 zł os.
(duże grupy do uzgodnienia - w
cenie materiały)

9

Wynajęcie miejsca z grillem i ogniskiem, drzewem, kijami na
kiełbaski, dostępem do toalet
(do godz. 23°°)

mieszkańcy pensjonatu -gratis
dla grupy do 20 os. 100 zł
dla grupy 20 do 40 os. 150 zł
powyżej 40 do max 80 os. 200 zł

10 Zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu (animator zajmujący min. 5 rodzin z dziećmi
się dziećmi), granie szmacianą piłką, zawody rodzinne, dawne od 35 zł. 1 dziecko
gry i zabawy ruchowe; mało nas..., chodzi lisek..., gąski, gąski lub grupa dzieci: wycieczki od 20
do domu..., ojciec wirgiliusz i inne ... ok. 2 - 3 godz.
osób - cena 20 zł / dziecko
11 Przejaźdźki terenowym samochodem po okolicznych lasach i
trasach widokowych

Wyjazd ok, 1,5 – 2 godz. 250 zł;
max 6 osób

12 Przyjęcia kameralne w dworku i w stodole: komunie, chrzciny,
urodziny itp, pikniki w plenerze osady itp...
do uzgodnienia
13 Obiady dla grup wycieczkowych

do uzgodnienia

