


Życie jak film
Sezon 01, Odcinek pilotażowy

Czołówka (intro):

Jak co roku o tej porze zapraszamy do wspólnego doświadczania i eksplorowania 
podczas Pro Active - unikatowego tygodnia kreatywności, przedsiębiorczości
i budowania relacji.
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AKT 1
Pro Active z motywem przewodnim “Życie jak film”

Jura Krakowsko - Częstochowska

od do

Dla klas: i

Co?

Gdzie?

Dla kogo?

Kiedy?

6.09

7 i 8 SP 1-3 LO

9.09
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AKT 2 Podzieleni na grupy ruszamy do ciekawych wyzwań
wymyślonych przez nauczycieli Thinking Zone lub  wspinaczkę 
skałkową. I tak nam minie czas od śniadania do obiadu.

Ci którzy byli na skałkach opowiadają rozentuzjazmowani jak było. 
Ci którzy zostali z TeZetowymi zadaniami czuli się jak w filmie. 

“Wesoły autobus” rusza spod OBC. Co się będzie działo na jego pokładzie wiedzą 
póki co tylko wychowawcy. 
Dojazd na miejsce zajmie nam trochę czasu, zatem po zakwaterowaniu
w pokojach, będzie czas na obmyślenie strategii na kolejne dni.
Zwłaszcza, że wychowawcy zapowiedzieli, by robić zdjęcia i filmy.
Coś się kroi! 

Jaskinia i wspinaczka - oczywiście nie bylibyśmy w TeZecie gdyby miała to być 
tylko piesza wycieczka. Nagrywamy więc wszystko, robimy zdjęcia,
bo wieczorem będzie się działo!

Zawiązanie akcji

Kulminacja: gala

Zwrot akcji

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Nieoczekiwanie grupy zamieniają się miejscami -
- w jakim filmie był ten motyw? Czy tylko jednym?

Jak to na rozdaniu nagród: podziwianie tego, nad czym się pracowało, pyszne 
jedzenie, dobre humory i doskonała muzyka. Czy nie tak wygląda rozdanie
Oskarów?



Z kim?

AKT 3
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Dzień 4
Antyclimax: powrót

Plansze zamykające (outro)

Didaskalia

Otóż pora się zbierać, z całym zestawem wspomnień, kilkoma
siniakami i nowymi relacjami. A przede wszystkim z otwartą głową, 
wypełnioną narracjami, pomysłami na wyrażanie siebie i tym,
że życie jest trójaktowe jak film.

Autobus wjeżdża na parking, “zmęczeni ale szczęśliwi”?
Nie widzieliście wychowawców xD

Łukasz Wdowczyk - kierownik wycieczki Pro Active, wychowawca 

klasy 2 LO, dyrektor szkoły podstawowej i liceum Thinking Zone

Dominika Rossa - koordynatorka wycieczki Pro Active,

nauczycielka przedsiębiorczości

Martyna Pomykacz - wychowawczyni klasy 7 SP, nauczycielka 

matematyki

Magdalena Czapa - wychowawczyni klasy 3a LO, nauczycielka 

języka angielskiego

Natalia Kopyść - wychowawczyni klasy 1 LO, nauczycielka 

geografii i chemii

Transport

autokar Gdańsk - Podlesice

autokar Podlesice - Gdańsk
 

Zakwaterowanie

3 noclegi w Zajeździe Jurajskim, Podlesice 1,

42-425 Kroczyce k. Zawiercie

https://zajazdjurajski.pl/

Wyżywienie

śniadania, obiady, kolacje

Program przedsiębiorczości

Program edukacyjno - integrujacy

Program rekreacyjno - sportowy

Przygotowanie programu

Fundacja Thinking Zone & Biuro Turystyki Aktywnej 

Kompas Sp. z o. o.

Pamiątkowe koszulki

Ubezpieczenie NNW

Co wchodzi w zakres ceny?
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Cena to 1290 zł

Rabat dla rodzeństwa
koszt za kolejne dziecko to 1200 zł



Prosimy Państwa o wpłatę kwoty 1290zł w dwóch ratach:  

Uczniowie Szkoły Podstawowej – konto do wpłat czesnego SP
mBank: 85 1140 2004 0000 3502 7633 8590

Uczniowie Liceum Thinking Zone – konto do wpłat czesnego LO
mBank: 66 1140 2004 0000 3802 7713 9326

Dane do przelewu 
Fundacja Thinking Zone
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

do dnia 20 września 2021
druga rata końcowa w wysokości 490 zł 

do dnia 20 sierpnia 2021
pierwsza rata 800 zł jako potwierdzenie chęci
uczestnictwa Państwa dziecka w Pro Active

800 zł

490 zł

Treść przelewu
Imię i nazwisko dziecka, Pro Active, 06-09 września 2021

Płatności
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Pytania? :)

www.thinkingzone.pl

Thinking Zone

Fundacja Thinking Zone
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

tel. do sekretariatu: 606 424 705

Odbieramy w godzinach 9:00-16:00 :)

Dominika Rossa

dominika.rossa@thinkingzone.pl


