
Lubushie
warle zachodu

poSTĘpoWANIE 0 UDzIELENIE zelłówlBNlł NA USŁUGI spoŁECzNE NR 07lUs/ZOlB
"Osobisly Program Sukcesu "

w rąmach projektu pn. ,,Akq/wną integracją w Powiecie Świebodziliskiln"

Terminy organizacji warsztatów:

Wykonawca zorganizuje wyjazd w terminie:

D|a l grupy: 1-8.07,2018r.

Dla Il grupy: 8 - 15,07.2018r.

DIa lll grupy: 1,5-22,07.20t8r.

Miejsce:

MiejscowoŚĆ nadmorska w Polsce w województwie zachodniopomorskim, ośrodek/hotel położony maksymalnie do 5O0
metrów od morza, z zejściem dla wózków inwalidzkich.

zakwaterowanie:

WYkonawca zapewnia zakwaterowanie w ośrodku/hotelu o standardzie nie niższym niż trzy gwiazdki, w pokojach 2 -4
osobowYch (dla uczestników projektu i opiekunów osób z niepełnosprawnością) i w pokojach 1 osobowych (dla opiekunóv;
Ze stronY Zamawiającego) z łazienkami, ciepią wodą, czajnikiem elektrycznym, radiem itelewizorem, kocem, zesta\./e:* .c
PlaŻowania (koc, parawan, leżak/krzesełko) na 1osobę. W pokojach znajdują się ręczniki (1 duży, J. mały) dla każcegc
uczestnika. Łącznie Wykonawca zapewnia 7 noclegów dIa każdego uczestnika wyjazdu. Łącznie 875 noc|egi dla uczesrnrkc,,,
wYjazdu, Oferent ulokuje osoby poruszające się na wózku na parterze. Pozostali uczestnicy zostaną zakwateror,vani
maksYma|nie do 2 piętra, chyba, że ośrodek posiada sprawną idziałającą windę, Podczas pobytu, Wykonawca zapewni
sprzątnie pokoi, co najmniej 3 razy podczas pobytu.

OŚrodek musi byĆ ogrodzony, posiadający parking. Ośrodek pozbawiony barier funkcjonalnych i architektonicznych,
umoŻ|iwiając korzYstanie ze wszeIkich atrakcji ośrodka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, Na terenie ośrodka
znajduje się stołówka, miejsce rekreacyjno -sportowe, kawiarnia i/|ub restauracja.

Baza rekreacyjna oŚrodka - na terenie ośrodka znajdują się tereny zieIone do spacerowania i ławeczki do odpoczynku, a
takŻe kawiarnia i/lub restauracja, recepcja, Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko. Wykonawca zapewnienia
animatora organizującego atrakcje podczas pobytu jak ognisko, wieczorki taneczne, gry i zabawy integracyjne dla dzleci,
wYcieczki Piesze krajoznawcze il wycieczkę wyjazdową całodniową do nadmorskiej miejscowości z atrakcjami
turYstycznymi (wszelkie koszty wycieczki jak biIety wstępu, usługa przewodnika pokrywa Wykonawca). Wraz z ofertą
WYkonawca przedstawi proponowany harmonogram pobytu, uwzględniający daty godziny zajęć/ animacji/ wycieczek,
posiłków dla każdej z grup.

Harmonogram pobytu:

DzlEŃ 1

7,30 - 8.00 - Podstawienie autokaru i wyjazd z PKS Świebodzin - autokar oznaczony Kartką z napisem ,,PCpR świebodzin"
13.00 - 14.00 - przyjazd i zakwaterowanie
14.00- 15.00 - obiad z deserem
15.00 - 16,00 - spotkanie organizacyjne z koordynatorem projektu
16.00-19.00-Warsztatyztrenerami (wtrakciezajęćprzerwyustalonezuczestnikami ibufetkawowy)
19.00 - 20,00 - ko|acja w formie bufetu szwedzkiego
20.00 - 22.00 - czas wolny dla uczestników (zapewnienie bezpłatnej sali spotkań dla grupy uczestników warsztatu /
animacje wieczorne).

DzlEŃ 2 -6

8.00 - 9.00 - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
9,00 - 14.00 - Warsztaty z trenerami (w trakcie zajęć przerwy ustalone z uczestnikami i bufet kawowy)
],4.00 - 15.00 , obiad dwudaniowy z deserem
15.00 - 16.00 - czas wolny
]-6,00 - 19.00 - zajęcia integracyjne po za obiektem noclegowym (wycieczki piesze i krajoznawcze inne atrakcje itp,,)
19,00 - 20.00 - kolacja w formie bufetu szrvedzkiego
20,00- 22.00- czas wolny dla uczestrików izapervnienie bezpłatnej sali spotkań dla grupy uczestników warsztatu /
animacje wieczorne),
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