Chlebowy Dom w Marianowie zaprasza dzieci na warsztaty z pieczenia chleba i
ciastek.
Organizujemy warsztaty dla dzieci z zakresu różnych wypieków. Zasięg miejscowości skąd
przyjeżdżają do nas nasi goście to Szczecin, Police, Stargard, Goleniów, Nowogard, Gorzów
Wielkopolski, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście, Poznań,
a także multum mniejszych miejscowości, których nie sposób wymienić.
Posiadamy 3 sale przeznaczone do warsztatów. Z tego
powodu, jesteśmy w stanie przyjąć znaczną ilość dzieci z jednej
szkoły/przedszkola lub prowadzić jednocześnie zajęcia z kilkoma
podmiotami.
Program warsztatów:
Program zajęć przygotowany jest dla uczestników w wieku
od 4 do 11 lat.
Zajęcia zwykle trwają 3 - 3,5 godziny. W programie dzieci
wykonują wyroby piekarniczo - ciastkarskie z przygotowanych
wcześniej ciast, a po wypieku uczestnicy zabierają je ze sobą.
Początek warsztatów: między godziną 9 a 10. Na życzenie
wychowawców możemy nieco skrócić zajęcia dla dzieci, nie
ujmując wartości samych warsztatów. Podczas przerw dzieci,
mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie
Chlebowego Domu (regulamin korzystania z placu zabaw – na
dole dokumentu).

Co będą robić dzieci podczas warsztatów?
• przemiał ziaren zboża żarnami na mąkę,
• zapoznanie się z walorami odżywczymi mąki mielonej żarnami w pieczywie,
• wyrabianie podpłomyków (do spożycia z konfiturą na drugie śniadanie),
• ciasteczka kruche,
• drożdżówki,
• chlebek z makiem o wadze 200g,
• wykład w formie zabawy o rodzajach zbóż, mąki i wyrobach piekarniczych (na życzenie),
• przejażdżka elektrycznym pojazdem wycieczkowo-spacerowym po okolicy Marianowa
(zależne od warunków atmosferycznych*1),
• poczęstunek pizzą wyrabianą na miejscu*2.
Wszystkie wypieki, które zostaną u nas zrobione, a później wypieczone, pakujemy aby dzieci
mogły wszystko zabrać do domu i pochwalić się rodzicom.
Prosimy, aby każdy miał ze sobą coś do picia, ponieważ nie zapewniamy napojów.

W przypadku przejażdżki pojazdem elektrycznym
możemy zaproponować 2 warianty:
- przejazd po okolicy Marianowa z Chlebowego Domu z
powrotem w to samo miejsce,
- przejazd po okolicy Marianowa z Chlebowego Domu z
podwiezieniem w okolice plaży i pomostu jeziora
Marianowskiego. Następnie dzieci wracają pieszo do
Chlebowego Domu (550m).

Planowanie przyjazdu:
Prosimy Państwa o dokładne zaplanowanie wycieczki
autokarowej. Przyjeżdżając na warsztaty ze Szczecina,
Koszalina, Świnoujścia, Szczecinka czy też z innej
odległej miejscowości, należy mieć na uwadze duży dystans do pokonania przez autobus, co wiąże
się często z dodatkowymi postojami, a także nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi powstałymi na
trasie do Chlebowego Domu. Nie rzadko występujące kontrole autokarów przed samym wyjazdem,
wydłużają dodatkowo czas przybycia do Marianowa.

Koszt warsztatów:
- 38zł za osobę,
- wychowawcy - 1 opiekun na 10 dzieci,
bez opłaty.
- organizujemy warsztaty dla grup od 20
osób. W przypadku mniejszej ilości dzieci,
cena wynosi 760 zł.
- w przypadku chęci przyjazdu większej
ilości opiekunów np. rodziców, pobieramy
opłatę 38 zł od osoby*3.
Dla kadry przygotowany jest mały
poczęstunek: kawa, herbata, ciastka,
Chleb Marianowski ze smalcem, pizza.

Chleb Marianowski:
Każdy uczestnik, a także opiekun może u nas dodatkowo zakupić Chleb Marianowski w cenie
6 zł za bochenek 0,5 kg. Z uwagi na długi proces wytwarzania pieczywa, chęć zakupu dodatkowego
chleba, proszę zgłaszać przynajmniej dwa dni przed przyjazdem do Chlebowego Domu.
Przy składaniu zamówienia proponujemy zgłosić zapotrzebowanie na całość chleba, uprzednio
zbierając od dzieci (rodziców dzieci) pieniądze na chleb. Na koniec zajęć przekażemy uprzednio
spakowany w kartony Chleb Marianowski, co umożliwi Państwu bezproblemowe przeniesienie
całości do autokaru.

*1 – przejażdżka pojazdem elektrycznym jest silnie uwarunkowana od pogody w dany dzień. Chlebowy Dom ma prawo odmówić
przejazdu podczas deszczu, silnego wiatru, lub niskich temperatur. Chlebowy Dom ma prawo odmówić przejazdu, gdy zachowanie
uczestników w jakikolwiek sposób mogłoby wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe.
*2 – poczęstunek pizzą nie jest substytutem obiadu, ani inną formą pełnego posiłku.
*3 – z uwagi na specyfikę zajęć, prosimy podczas organizowania do nas przyjazdu o jak najmniejszą ilość rodziców. Z doświadczenia
wiemy, że rodzice przebywający na warsztatach mimowolnie dekoncentrują swoje dzieci, rozpraszając także innych uczestników,
destabilizując właściwe tempo warsztatów.

Półkolonie:
W czasie wolnym od szkoły tj. ferii zimowych oraz wakacji, współpracujemy z firmami
organizującymi półkolonie, zapraszając na zajęcia dla dzieci na takich samych warunkach,
co warsztaty opisane powyżej.
Obsługujemy wycieczki szkolne, możemy pomóc zorganizować autokar.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, kontaktując się z nami:
- telefonicznie – Monika Tulikowska – 608 615 347,
– Marek Tulikowski – 535 009 892.
- mailowo: info@chlebowydom.pl
Znajdziecie nas Państwo na Facebooku, pod nazwą Chlebowy Dom, lub zaglądając na stronę
internetową ChlebowyDom.pl.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Monika i Marek Tulikowscy

Ostatnia aktualizacja oferty i cennika - 27.09.2019r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
CHLEBOWEGO DOMU
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-13.
2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy
przyjechali wraz z uczestnikami warsztatów.
3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka.
Obowiązek oceny spoczywa na opiekunie dziecka.
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.
5. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu
zabaw.
6. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku. Zabronione
jest korzystanie z huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko, na jednym miejscu. Nie wolno
przebiegać między huśtającymi się, jak również podchodzenia do huśtających.
9. Zabrania się wykonywania ślizgów na butach.
10. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw, bądź ich opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie
zgłosić właścicielowi Chlebowego Domu.

