По проект BG05M20P001-3.002-0115 „Заедно ще успеем II” от
02.06.17г. до 11.06.2017г. в гр Царево проведохме „Синьо училище” на море, в което
участваха 150 ученици, 16 ръководители, началник на лагер, културно-масовик,
медицинска сестра, спасител, които с труда си , инициативността си направиха
престоят на децата незабравим.
Ръководителите на групи, под ръководството на ръководителя художествено
масова дейност, организираха и проведоха различни мероприятия и дейности, които
бяха съобразени с интересите на децата- рисунка на морска тематика, изработване на
рамка за снимка украсена с морски елементи, изработване на гривни и колиета от
морски елементи.Децата се включиха с желание и работиха с ентусиазъм.
Незабравими за децата ще останат проведените: Вечер на таланта, Нептунова
вечер, на която морският цар покръсти всяко от
децата с ново морско име и им раздаде
кръщелни свидетелства, Конкурса Мис и
Мистър Царево 2017г., конкурса за грим,
татуировка, прическа.
Спортните мероприятия бяха
разнообразни- турнири по футбол, по тенис, по
народна топка, които проведохме в двора на
училището в града.
Проведохме следните екскурзии:
- екскурзия до стария град Василико,
където посетихме старата църква
- екскурзия до Созопол, където децата
разгледаха стария град с красивите
къщи, търговските улички, разходиха
се до градския плаж, яхтеното
пристанище и поиграха в парка на
града.
- екскурзия до Замъка в с. Равадиново.
Децата останаха очаровани от
грандиозните гледки, екзотичните
животни, красивите помещения в замъка, красивия парк , в който всички направиха
атрактивни снимки.
Морските бани провеждахме на плажа в Царево или на басейна в хотела /малък и
голям/. На плажа организирахме за децата
разнообразни игри и забавления: конкурс за
пясъчна фигура, състезание по плуване,
тичане, бързо ходене по морския бряг.
Аниматорите от Национал турс
организираха и провеждаха всяка вечер
дискотеки на територията на лагера и на плажа
с професионално озвучаване и дисководещ, а
за Вечер на талантите и за Нептунова вечер
бяха наели и водещ-артист, което направи тържествата за децата истински незабравими
спектакли.

