
Stowarzyszenie Instytut Promocji  Nauczycieli  „Sol idarność” oraz  
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze  

Z A P R A S Z A J Ą 
dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych na 

 

KOLONIE LETNIE W JASTRZĘBIEJ GÓRZE  
Z  WYCIECZKĄ  PROMEM  DO  SZWECJI  

(konieczność posiadania przez uczestników tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu) 

 

JASTRZĘBIA GÓRA – to najdalej na północ wysunięta 
miejscowość turystyczno-uzdrowiskowa w Polsce na klifie na 
wysokości 33 m nad poziomem wody w Bałtyku. Tym co przyciąga 
do niej turystów są piękna i czysta plaża, malownicza okolica, dużo 

jodu w powietrzu.  

R 
TURNUSY  
1) 15.07  –  25.07.2015 r.  kl. V–VI szkoły podstawowej i gimnazjum                       
2)  24.07 –  03.08.2015 r.  uczniowie szkoły podstawowej  

  

KOSZT CAŁKOWITY: ok. 1 500 zł. Odpłatność może zostać zmniejszona po 
uzyskaniu dotacji z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta                      
i komisji zakładowych. 

 

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „HUTNIK”- położony jest około 500 m od 
morza. Teren ogrodzony, ładnie zagospodarowany i strzeżony. Budynek 
murowany. Zakwaterowanie dzieci w pokojach 4 osobowych z łazienkami. 

  
Do dyspozycji uczestników kolonii :  

basen kryty, sala dyskotekowa z nagło-
śnieniem, świetlice, duża stołówka, sale ze 
stołami do ping-ponga,  boisko  do  siatkówki                      
i  piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na ognisko.  

 

WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie, w tym  
podwieczorek. 

PROGRAM: 
WYCIECZKI TURYSTYCZNE 

 

1. Hel, Jastarnia: fokarium, latarnia mor- 

ska, domki rybackie, zwiedzanie kurortu 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

2. Władysławowo, Cetniewo : 
Muzeum „Hallerówka”, Muzeum 

Przyrodnicze Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, „Ocean Park” 
Władysławowo (spacer po dnie oceanu); 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 

 
 

 

 
 

 

3.Wycieczka do Szwecji (2 noclegi na 

promie w kabinach 4-osobowych) 
Obserwacja Bałtyku z pokładu promu, 
wyjazd autokarem do miasta Kalmar, 
zwiedzanie Zamku Kalmarskiego - 
renesansowej warowni królów z dynastii 
Wazów, Park Miejski z pomnikiem 
Gustawa Wazy, rynek z pięknymi 
kamienicami, ratusz w stylu 
holenderskim. przejazd przez Most 
Olandzki o długości 6072 m na wyspę 

 
Karskorony (zwiedzanie: wzgórze 
Bryggareberget, Kościół Admiralicji, 
pomnik Rosenboma, pomnik Nilsa 
Holgerssona, Nabrzeże Królewskie, 
Bjorkholmen - dzielnica kolorowych 
drewnianych domów na wyspie Trosso, 
rynek ratusz, kościół Fryderyka. pomnik 
króla Karola IX, założyciela miasta) 

 

4. Gdańsk, Westerplatte (po drodze do 
W-wy). Gdańsk: ul. Długa i Długi Targ 

tworzące "Trakt Królewski", Dwór Artusa, 
Pomnik Neptuna, żuraw portowy, Bazylika 
Mariacka, Stocznia Gdańska, Pomnik 
Poległych Stoczniowców. Westerplatte, 

Pomnik Obrońców Wybrzeża, Cmentarz 
Poległych Obrońców Westerplatte, 
Warownia nr 1, Placówka Fort.  

 

 

 
INNE ATRAKCJE PROGRAMOWE 

 

- piesze wycieczki po okolicy, w tym do   
Latarni Morskiej w Rozewiu, Lisiego Jaru,  
- spacery po Jastrzębiej Górze, obelisk   
  "Gwiazda Północy", Promenada, 
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką      
  r a town i ka   oraz wychowawców,   
   korzystanie z basenu krytego 
- zajęcia sportowe na boiskach i w sali 
gimnastycznej 
- "Pasowanie na kolonistę" 
- Galeria Figur Piaskowych - konkurs 
rzeźby w piasku 
-  dyskoteki 
-  udział   w   rozrywkowych   otwartych   
    imprezach na terenie  Jastrzębiej Góry 

 
 

 
 

ZGŁOSZENIA: tel./fax.: 22 632 91 99 

e-mail:  idn21kolonie@gmail.com 

 

INFORMACJE:  
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" R.M. ul. Wolska 46/48                 
01-187 Warszawa; tel. 22 632 91 99 
 

 

 

 


