
Ogłoszenie  
 Informujemy Rodziców o zorganizowanym przez przedszkole zdrowotnym wyjeździe nad morze: 

Termin wyjazdu : 06 czerwca  2019 roku . 

Powrót : 13 czerwiec 2019 roku. 

Miejscowość wypoczynkowa : Mikoszewo 

Koszt od dziecka lub rodzica ; 62 zł. za dobę ( zakwaterowanie według wybranego wariantu, całodobowe 

wyżywienie, zaplecze rekreacyjno-sportowe, możliwość korzystania ze świetlicy i sali dyskotekowej).  

Ośrodek położony jest na 
ponad dwóch hektarach lasu sosnowego. Na jego terenie znajdują się boiska do koszykówki, siatkówki, badmintona, piłki ręcznej. 

Całość jest ogrodzona i oddalona od dróg, a dzięki temu bezpieczna. Dom Formacyjny położony jest 900 m od morza w 

malowniczej scenerii lasu mieszanego. Do plaży jest tylko 15 minut spacerem przez las. W ośrodku są pokoje wyposażone  w 

łazienki i natryski z ciepłą wodą, dostępną przez cały dzień.  

Godziny wyjazdu i przyjazdu:  

Godz. 21.00 ( wyjazd 05 czerwiec 2019 r. )   z  Domaradza do Mikoszewa 

Godz. 8.00  wyjazd 13 czerwiec 2019 r. ) z  Mikoszewa do Domaradza 
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 Koszt :  

250.00 zł. Cena obejmuje wyjazd i przyjazd na miejsce, wszystkie wycieczki organizowane na miejscu ( 

Gdańsk, Gdynia, Sopot , Malbork ) oraz bilety wstępu : na molo w Sopocie , do akwarium morskiego, rejs 

statkiem po morzu ,do zamku               w Malborku oraz muzeum bursztynu. 

Chętnych rodziców proszę o zapisanie się w kancelarii przedszkolnej  

 do 29 marca  2019 roku  

Istnieje możliwość otrzymania rachunku z Ośrodka wypoczynkowego do zakładu pracy w celu zwrotu 

kosztów za pobyt zdrowotny dziecka.  

 

Ostry klimat morski wbrew pozorom jest dobry dla kondycji organizmu, dlatego lekarze zalecają, by małe dzieci spędzały tam przynajmniej 1 

tydzień w roku. Zwłaszcza, jeśli mają słabą odporność lub są alergikami. Za pozytywny wpływ tego regionu na ludzkie zdrowie odpowiedzialne 

są chlorek sodu (sól) i jod, które krążą w tamtejszej atmosferze. To tzw. aerozol, czyli kropelki wody morskiej przedostające się do powietrza w 

wyniku rozpryskiwania się fal. Powietrze nad Bałtykiem pełne jest także innych cennych minerałów i pierwiastków, które docierają do 

pęcherzyków płucnych, łagodząc stany zapalne w oskrzelach oraz zmniejszając ich podatność na alergeny. Ciśnienie i temperatura nad morzem 

zmieniają się jak     w kalejdoskopie. Dlatego to dobre miejsce do hartowania organizmu i przyzwyczajania go do funkcjonowania w różnych 

warunkach. Jod znajdujący się w wodzie morskiej jest cenny dla zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci, zwłaszcza            w okresie wzrostu. 

Wpływa na pracę tarczycy, której hormony odpowiedzialne są funkcjonowanie całego organizmu: metabolizmu, pracę układu nerwowego, 

krążenia i mięśniowego, za rozwój fizyczny i umysłowy dziecka. Nad morzem jodu nie brakuje, bo unosi się on w powietrzu – we wspomnianym 

już aerozolu morskim, dlatego oddychanie nim przynosi znakomite skutki zdrowotne. 
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