- STUDNIÓWKI I BALE

tel. 577 727 333

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele i Drodzy Rodzice

Skansen Bicz pragnie zaprosić Nauczycieli i ich Uczniów do spędzenia czasu w otoczeniu pięknej przyrody,
nieograniczonej przestrzeni do wyjątkowego miejsca niedaleko miasta Konina.
W naszym mini zoo mieszkają różne zwierzęta, a kontakt z nimi pobudza i inspiruje dzieci do kreatywnej
zabawy i ekspresji. W naszej zagrodzie znajdziecie jedyne w Wielkopolsce bizony, kozy, owce, daniele,
konie, i szkocką krówkę. Nasz park etnograficzny zabierze dzieci do polskiej dawnej wsi, przedstawi kulturę
życia na wsi, sercem skansenu są wiatraki koźlaki, które przedstawiają jak dawniej pozyskiwało się mąkę na
chleb.
Chcąc uatrakcyjnić pobyt w naszym obiekcie przygotowaliśmy tematyczne zajęcia edukacyjno- rekreacyjne.
WIOSKA FARMERA o tematyce Świat Mućki przeniesie dzieci w farmerski klimat
oraz pozwoli wyszaleć się na całego.
W programie:
dojenie krowy Mućki
starodawne zabawy tj. robienie prania
oprowadzanie po skansenie, parku etnograficznym
zwiedzanie mini zoo, karmienie zwierząt, bezpośredni kontakt z nimi
gry i zabawy zespołowe
tańce integracyjne
strzelanie z łuku
zawody sprawnościowe
plac zabaw
*W przypadku złe pogody, program może ulec zmianie.

Menu do wyboru (grupa określa wcześniej wybór jednego menu, podczas dokonywania zamówienia):
kiełbaska z ogniska (chleb, ketchup, musztarda)
robienie i jedzenie pizzy
parówki z pieczywem
zupa pomidorowa

Koszt:
Dzieci - grupa min. 40 osobowa- 55 zł/dziecko
Dorośli:
29 zł/osoba (jeśli korzystają z wybranego dla wszystkich menu + kawa/herbata)
19 zł/osoba (jeśli korzystają z kawy/herbaty bez ograniczeń)
10 zł/osoba (sam pobyt + udostępnienie czajnika/ warnika)
(cena może ulec zmianie)

1 opiekun na dziesięcioro dzieci gratis
Czas trwania: 3 godziny
Godziny wycieczek : 9:00- 12:00,

12:30-15:30,

16:00- 19:00

Dodatkowo można zamówić:
ciasto domowe - drożdżowiec 110 zł blacha, ciasto sezonowe - 120 zł/blacha
rogal z czekoladą - 6 zł/szt.
frytki - 7 zł/os.
lemoniada - 5 zł/os.
lody rożki - 6 zł/szt.
Istnieje możliwość wynajęcia sali - Stodoły na okres 3 godzin.
Idealne rozwiązanie np. na zakończenie roku szkolnego.
dla grup do 50 osób - 1000 zł
od 51 do 100 - 1500 zł
Można również domówić ognisko (kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda) - 25 zł/os.
Ostateczną liczbę osób należy podać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Organizujemy: imprezy plenerowe, pikniki oraz warsztaty kulinarne, tj. kurs lepienia pierogów.
Dziękuję za zainteresowanie naszą propozycją. Dołożymy wszelkich starań, aby mile wspominali Państwo
spędzony czas w Skansenie Bicz.

Z poważaniem
Marta Mikuła
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