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WEEKEND INTEGRACYJNY 
 W BUKOWCU 

dla szkoły gimnazjalnej 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:  

695 936 684  lub  603 619 139 
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OFERTA WEEKENDU INTEGRACYJNEGO 

w Bukowcu dla Szkoły Gimnazjalnej 
 

Serdecznie zapraszamy na wyjazdy integracyjne do Apartamentów w Bukowcu. Dzięki 

specjalnie dobranym zajęciom nastawionym na pracę zespołową i wspólne działanie 

uczniowie staną się jedną drużyną. Wspólnie spędzone chwile będą miały ogromny wpływ na 

ich wzajemne sympatie, dadzą im też możliwość poznania się w zupełnie innych warunkach 

niż szkolna ławka. Proponowana aktywna zabawa z elementami edukacyjnymi i sportowymi 

pozwali zacisnąć więzi między uczniami. 

Proponowany program pobytu: 
 

Dzień I 
 Przyjazd i zakwaterowanie w pokojach 

 Spacer po najbliższej okolicy w celu zaznajomienia się z miejscem pobytu (120 

hektarów parku, Wieża Widokowa i Pawilon Herbaciarni z widokiem na panoramę 

Karkonoszy, Ruiny Opactwa z widokiem na Wielki Staw, Ponura Kapliczka) 

 Zapoznanie się z infrastrukturą obiektu – Kawiarenka, Artystyczna Stodoła, Sklepik z 

regionalnymi pamiątkami i wydawnictwami. 

 Prezentacja filmu oraz pokazu mappingowego o założycielach Pałacu i Parku w 

Bukowcu oraz wystaw w Stodole Artystycznej  

 Integracja grupy przy ognisku 

 

Dzień II 
 Przedstawienie programu dnia 

 Wycieczka objazdowa po Dolinie Pałaców i Ogrodów. 

 Zapoznanie się z podstawowymi informacjami o historii, kulturze i geografii regionu. 

 Zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego Julia w Szklarskiej Porębie (lub Wieży 

Książęcej w Siedlęcinie) 

 Integracja grupy w trakcie gier terenowych przy wykorzystaniu infrastruktury parku  

( chodzenie po linie, boisko do piłki nożnej, siatkowej, badminton etc) 
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Dzień III 
 Przedstawienie programu dnia 

 Gra terenowa Geocaching na terenie parku w Bukowcu (uczestnicy za pomocą 

urządzeń GPS szukają ukrytych w parku skrzynek z „fantami”) 

 Wyjazd 

 

UWAGA: Program może być modyfikowany w zależności od warunków atmosferycznych i 

kondycji uczestników. 

Zakładane cele spotkań integracyjnych: 

 Umiejętność szybkiego i wspólnego podejmowania decyzji 

 Podział funkcji – wybór lidera 

 Współpraca i twórcze działanie 

 Niesienie pomocy innym członkom zespołu 

 Pobudzanie wyobraźni i fantazji 

 Wyrabianie zdolności komunikacji w zespole 

 Zaufanie do innych członków zespołu 

 Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 

 Umiejętność otwarcia się na innych 

 Próba oceny własnego działania w zespole 

KOSZT (na osobę): 300 PLN 

Cena obejmuje: 

 Realizację programu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie 

 Przewodnika/Pilota oraz prowadzącego zajęcia/warsztaty 

 Wstępy (Huta Szkła Julia, Wieża Książęca) 

 Bezpłatny udział jednego opiekuna  

 

 


