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Wizja Misja Cele

pokazujemy poprzez doświadczenie uczestnika na czym polega twórcze,
błyskawiczne uczenie się (MOŻNA INACZEJ), pomagając przy tym rozwinąć
jego pełny potencjał i odkrywać jego życiowe cele (zgodne z własnymi
marzeniami i oryginalnością),(POTĘGA AUTOROZWOJU), akcentując na tej
drodze rolę właściwego systemu ćwiczeń (FORTITUDINE VINCIMUS). 
A przy tym odpocząć, nabrać sił, zdrowia i energii, w gronie ludzi o
podobnych celach i nastawieniu. Kierujemy się myślą: „Nie ważne, 
skąd przyszedłeś i jaki jesteś. Ważne, dokąd zmierzasz i kim możesz być”.
Wiemy, że to wszystko jest na każdą głowę, Twoją też.

O firmie cce Homo XXI powstała
w 2002, nadając formę
organizacyjno-prawną
poprzednim działaniom
szkoleniowym,
wydawniczym, akcjom
obozowym i medialnym,
prowadzonym w różnej
formie i intensywności
od początków lat 
90-tych ub. wieku. ).

Jest znana dzisiaj 
i utożsamiana z wysokiej
jakości szkoleniami 
dla firm, wykładami
akademickimi,
turnusami letnimi i
zimowymi dla każdego
oraz działalnością
wydawniczą 
(bestsellery książkowe)



Realizowane wątki
programowe

HiMemory. Ucz się
i baw! Nowoczesne techniki
uczenia się st. I, ze specjalnym
programem autorskim
„Perfect Student” dla licealistów,
maturzystów i nowo przyjętych
studentów szkół wyższych. 
Dla zainteresowanych również
wątek „1000 słów w 1000 minut
– specjalne techniki pamięciowe
w samodzielnym uczeniu się
języków obcych”,  nitka
trenerska,  program dla dzieci
„Tato, Mamo! Wszystko
pamiętam!” oraz Kreatywni 
od zaraz. Podstawy twórczego
myślenia. 
Więcej: homo21@wp.pl

Zajęcia
tematyczne

w wymiarze ok. 7 godzin
dziennie, przy dobrej pogodzie
zawsze na wolnym powietrzu,
prowadzone przez
wyszkolonych wykładowców i
trenerów z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie
dydaktyki partnerskiej, w
której kładziemy nacisk na
skuteczność i radość
uczenia oraz na bezpośredni
kontakt z uczącym się. Duża
ilość ruchu i czynnego
wypoczynku, spacery
tematyczne po lesie i
okolicznych łąkach.



Terminy WSZTP 2021

Na każdym Turnusie realizujemy
wszystkie tematy podstawowe,
dla wszystkich grup wiekowych.

I. 26.06 - 05.07.2021 

II. 06.07 - 15.07.2021

III. 16.07 - 25.07.2021

IV. 26.07 - 04.08.2021

V. 05.08 - 14.08.2021

VI. 15.08 - 24.08.2021 

VII. 25.08 – 29.08.2021 



Miejsce

Domki letniskowe „U Sławy”, „Koszałek” „U Elizy” w Zemborzycach/k.
Lublina. Prostota wyposażenia, bez luksusów, blisko natury za oknami
(las, łąka), pokoje 3, 4 - i 5-cio osobowe. Łazienki wspólne dla 5 - 6 osób
Jeden domek z antresolą i 2-ma wspólnymi łazienkami dla 9 osób.
Ogromne możliwości integracji i kształtowania inteligencji
interpersonalnej (zachowanie i współpraca w grupie). 
Wyżywienie – śniadania i kolacje przyrządzane na
miejscu (uwzględniane indywidualne preferencje żywieniowe); obiady:
smaczny i obfity catering zewnętrzny.

Zakwaterowanie i ilość
dostępnych miejsc



Dla dzieci i młodzieży
„Tato, Mamo! 

Wszystko pamiętam!”

Co najcenniejszego możesz dać
swojemu dziecku, Tato, Mamo? Bujną
wyobraźnię, poczucie samodyscypliny,
wysoką samoocenę (wiarę w swoje
możliwości i poczucie własnej wartości),
świadomość własnej oryginalności,
wytrwałość, odpowiedzialność,  odwagę
i jak używać mózgu.

dzieci w wieku 6-14 lat
oraz rodzice (Tata, Mama
lub oboje, opiekun)



Program realizowany o materiały autorstwa Marka Szurawskiego
„HiMemory! Pięć minut dla pamięci”, łączące sprawną pracę własną z

konsultacją i ćwiczeniami pod kierunkiem trenera. Materiały audio, video i
skrypt, (program w wymiarze i objętości modyfikowanych odpowiednio dla

młodzieży i dorosłych)

poznanie nowoczesnych technik uczenia się 
i wykorzystywanie ich w praktyce.

Hi! Memory!
Program podstawowy



Koszty

cena bazowa: 2410 zł z VAT 
od osoby (młodzież i dorośli)

Koszt Turnusu dla dzieci – 2214 zł z VAT (bez rodzica/opiekuna) lub
2100zł z VAT (jeśli jedzie też rodzic lub opiekun, dla którego koszt

pobytu wynosi wtedy 2214zł z VAT, wraz z wybranym programem). 
W przypadku większej ilości dzieci możliwe zniżki, podobnie jak w

przypadku grup dużych i zorganizowanych (na przykład klas szkolnych).
Koszt turnusu obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie,

materiały pomocnicze, całodobową opiekę pedagogiczną (dzieci) 
oraz zajęcia programowe

Zaliczka  ulega zwrotowi tylko w przypadku
odwołania Turnusu z winy organizatora.
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