OŚRODEK GÓRSKI
„KORDON"

OFERTA DLA GRUP SZKOLNYCH

Inside the Issue
Serdecznie zapraszamy do Sopotni Wielkiej. Zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę,
wyśmienite jedzenie regionalne, przytulne pokoje i atmosferę jaką tylko w górach można poczuć!
Wycieczki szkolne to nie tylko wypoczynek. Lekcje historii i geografii w terenie, poznawanie zabytków
przyrodniczych, odkrywanie nowych szlaków to także doskonały sposób na naukę przez zabawę.
Podziwianie nieznanego piękna górskich zakątków pozostanie na długo w pamięci każdego ucznia.
Oprócz tego, kolonie to również okazja do integracji z rówieśnikami oraz nabywania nowych
umiejętności. Ośrodek Górski „Kordon" jest idealnym miejscem do organizacji zielonych i białych szkół.
W najbliższej okolicy oraz w sąsiednich miejscowościach Beskidu Śląskiego takich jak Żywiec, Korbielów
czeka na Państwa mnóstwo atrakcji, zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci.

HISTORIA I TRADYCJA
Sopotnia Wielka to urokliwa miejscowość znajdująca się w województwie Śląskim, w Beskidzie Żywieckim. W
cichym zakątku, pośród lasów Żywieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się Ośrodek "Kordon".
Drewniana chata ma swoją historię. To tutaj w latach 1959 - 1971 odbywały się jedne z pierwszych obozów
wychowawczych dla dzieci. Brało w nich udział około 70 wychowanków warszawskich Ognisk. Ogniska
zostały założone przez Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, nieocenionego opiekuna, wychowawcę, pedagoga,
który jest twórcą Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Tradycja obozów podtrzymywana jest po dziś
dzień, a ośrodek pozostał w oryginalej formie.
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Zróżnicowane i pełnowartościowe posiłki są
przygotowane według norm żywieniowych
Instytutu Żywności i Żywienia dla dzieci oraz

ZAKWATEROWANIE
Spacer, trekking, wspinaczka lub wycieczka rowerowa
to obowiązkowy punkt podczas pobytu w Sopotni. W
okolicy wyznaczone są liczne trasy turystyczne,
najpopularniejsze to około 10 km trasy na Rysiankę i
Pilsko. Dla małych przyrodników polecamy
bezpłatne zajęcia z leśnikiem oraz warsztaty
pszczelarskie. W październiku 2011 utworzono tu
pierwszy w Polsce Obszar Ochrony Ciemnego Nieba. W
okolicy znajduje się stacja kosmiczna Polaris, która
oferuje wykłady, pokazy nieba, obserwacje sztucznych
satelitów. Na szczególną uwagę zasługuje budowa
imitacji wnętrza stacji kosmicznej ISS.

młodzieży w wieku szkolnym.

ATRAKCJE

W „Kordonie" grupy mogą korzystać z tenisa stołowego, boiska do badmintona i siatkówki oraz nieopodal
położonego placu zabaw. Wokół budynku znajduje się teren, na którym można przeprowadzać zabawy
sprawnościowe, gry integracyjne i terenowe, a także zaplanować grilla lub ognisko. Na miejscu istnieje także
możliwość zorganizowania dyskoteki bądź wieczorów filmowych. Do dyspozycji gości udostępniamy
również 17 rowerów.
Jeśli akurat pogoda nie sprzyja można wybrać się do pobliskiego Żywca, gdzie na dzieci czeka mini zoo,
park miniatur czy Muzeum Miejskie w Żywcu. Nieco dalej (około 45 minut jazdy autokarem) znajduje się
Bielsko - Biała. Dobra zabawa czeka na najmłodszych w studiu rysunkowym Bolka i Lolka, Teatrze Lalek
lub w zamku miejskim. Dla osób szukających odrobiny adrenaliny polecamy tor kartingowy.

CENNIK
WIEK

PAKIET 3 DNIOWY

PAKIET 5 DNIOWY

do 12 lat

66 zł osoba / doba

63 zł osoba / doba

od 13 lat

90 zł osoba / doba

85 zł osoba / doba

Od 15 osób 1 osoba opieki gratis.
Od 25 osób 2 osoby opieki gratis.
Noclegi w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych.
Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad i kolacja).
Na ostateczną kwotę ma wpływ m.in. długość pobytu, rodzaj wyżywienia i ilość osób.

DODATKOWE INFORMACJE
Grupy przyjeżdżają na własny koszt, z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą.
Posiłki są przygotowane według norm żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia dla dzieci
oraz młodzieży w wieku szkolnym.
Posiadamy pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej, która zezwala na organizację wypoczynku
dzieci i młodzieży w naszym Ośrodku.

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz bezpieczeństwem naszych gości ośrodek
udostępniamy na wyłączność.
W ośrodku Górskim „Kordon" stosujemy się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu
Sanitarnego dla hoteli i innych miejsc noclegowych oraz restauracji.

KONTAKT
W celu ustalenia dogodnego terminu przyjazdu i dopełnienia formalności prosimy o kontakt:
Telefon: +48 574 162 850
e-mail: kordon@rodzinnawarszawa.pl
Adres:
Sopotnia Wielka 23
34-340 Jeleśnia
www.kordon.centrumwspieraniarodzin.pl

