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Joc și creativitate 



Fun Camp – un nou concept

 Vrem nu vrem jocurile au devenit o componentă importantă în viața copiilor noștri. Ca și alte activități care pot crea dependență sau 
degenera este bine să le înțelegem și să le gestionăm. Prin acest camp vrem să-i facem pe copii conștienți de importanța jocurilor dar și de 
pericolele lor. 
Dimineața vom susține conferințe pe tema jocurilor și de creativitate . După-masă mergem în excursie și spre seară organizăm campionate pe 
diferite jocuri (Brawl stars, Fortnite, Clash Royale, Roblox si Minecraft) și alte activități.

Activități:

Sundao – Arta respirației – dimineața și seara
Conferințe  în fiecare dimineață
Campionate de jocuri  – în fiecare seară
Concurs drone 
Jocuri , exerciții și aplicații 
Excursii
Petreceri
Karaoke
Filme educaționale

Programul este conceput în așa fel încât copiii să participe la  activități de dimineața până seara.
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       Locatia dispune de  1ha de zona verde - gradină și livadă, 
vedere absolut pitorească înspre Munții Bucegi și Piatra 
Craiului, bucătărie romanească tradițională cu preparate 
pregătite cu drag.
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Excursii

La Chișătoare

Cetatea Râșnov

Cheile Dâmbovicioarei

Peștera Liliecilor 

Cheile Grădiștei

Cheile Zărnești

În fiecare zi (luni-joi) vom face o excursie cu condiția să nu plouă.
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 Siguranță maximă

Siguranța copiilor dumneavoastră este pe primul plan. Regulamentul fun camp-ului și toată organizarea este gândită să ofere copiilor protecție maximă. 
Pensiunea este izolată. Fiecare activitate este atent supervizată de organizatori.

Dedicare și pasiune

Ne place domeniul, ne plac copiii, facem cu drag ceea ce facem. Această activitate presupune dăruire și răbdare și noi le avem.

Combinăm utilul cu plăcutul

Multe studii arată că în perioada vacanței copiii se relaxează mental și asta îi  afectează pe termen lung. Fun Camp-urile noastre includ 2 ore de training 
dimineața și cel putin o oră de aplicații după masa. Fiecare fun camp integrează o anumită tematică bine stabilită.

Suntem singurii din țară cu programe de învațare și creativitate

Fun Camp-urile sunt o bună ocazie să învățăm în cadrul naturii. Este dovedit faptul că cei mici învață de 5 ori mai repede decât adulții, în 6 zile avem 
rezultate vizibile.

Experiență

Cu 56 de camp-uri organizate până în prezent, o perioadă de 10 ani, avem experiența necesară pentru a oferi copiilor dumneavoastra cele mai frumoase 
momente și o bază în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții.

Activitati interactive și educaționale

În cadrul camp-urilor organizăm activități dinamice menite să le crească stima de sine și să-și atingă mai ușor scopurile. 
Activități: – sedințe foto , filme educative, aplicații, ateliere de creație, jocuri educative, training-uri.

Feedback în timp real

Fiecare activitate este fotografiată și filmată, content-ul fiind  accesibil pe contul whats app al fun camp-ului. Părinții pot suna oricând trainerii sau 
organizatorii pentru orice informații.
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