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Zaproszenie na warsztaty rekreacyjno-turystyczne pn.  
"ŻYJ AKTYWNIE 3" 

 

 

Integracyjne Stowarzyszenie "Aktywni 50+" w Poznaniu serdecznie zaprasza na warsztaty 
rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu "ŻYJ AKTYWNIE 3". Warsztaty będą  
zorganizowane w Hotelu Łężeczki, znajdującego się w Łężeczkach  nad brzegiem Jeziora 
Chrzypskiego, w odległości 60 km od Poznania. Hotel położony jest w jednym z najbardziej 
malowniczych zakątków Wielkopolski - wśród lasów i jezior Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego.  
 

Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych 
poprzez udział w warsztatach rekreacyjno-turystycznych, oraz promowanie ich aktywności  
poprzez poznanie różnych form aktywności fizycznej. 
Warsztaty organizowane będą w terminie: 19.09. do 26.09.2018r. 
Warsztaty skierowane dla osób dorosłych pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 
mieszkańców całej Polski. Szczególny nacisk na osoby powyżej 50 roku życia. 
 
Program warsztatów rekreacyjno-turystycznych:  
 
1. Warsztaty rekreacyjne:  

- Nordic Walking,  
- Gimnastyka rekreacyjna,  
- Zajęcia na siłowni,  
- Pływanie,  
- Boccia.  

2. Piesze wycieczki turystyczne z kijkami Nordic Walking:  
-  gospodarstwo ogrodnicze Bogdana Królika,  
-  stadnina koni,  
-  punkt widokowy. 
3. Spotkania integracyjne 
Organizacja dla uczestników projektu m.in. wieczorku zapoznawczego, ogniska, wspólnego 
śpiewania przy akompaniamencie gitary, gier towarzyskich, turnieju bocci. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Łężeczki w pokojach z łazienkami. 
Organizator warsztatów zapewnia ubezpieczenie oraz możliwość /po wcześniejszym 
zgłoszeniu organizatorowi/ nieodpłatnego dowozu do hotelu z Pniew i z powrotem.  
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażeniu zgody i podpisanie przez uczestnika 
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku 
uczestnika oraz wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej. 
 
 
Odpłatność uczestnika wynosi 820,00zł  
Numer konta bankowego BZ WBK 33 1090 1854 0000 0001 2216 1245 

 



 
 

 
 
 

Adres Hotelu: 
Hotel Łężeczki 

Łężeczki 1 
64-412 Chrzypsko Wielkie 

 
 
 
Termin zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc, ilość miejsc ograniczona, liczy się data 
zgłoszenia. O zakwalifikowaniu na warsztaty każdy uczestnik zostanie poinformowany 
mailem, telefonicznie lub listownie.  
W przypadku pytań prosimy dzwonić po numer 500448331. Informacji udziela Danuta 
Bogdziel. 
 
 
 
                                                                        Serdecznie zapraszamy! 
 

 

                                                                                                                                                                                      
Wiceprezes                                                                     Prezes       

Grazyna Chrystianowicz                                       Dariusz Bogdziel                   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


