Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”
oraz
Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
zapraszają dzieci członków związku i osób niezrzeszonych
do skorzystania z oferty

KOLONIE LETNIE NA SUWALSZCZYŹNIE
z 2 dniową wycieczką na Litwę ( Wilno i Trok, Druskienniki)
(dla dzieci posiadających paszport lub tymczasowy dowód tożsamości)

TERMIN: 8 – 19 LIPCA 2018 R.
WIEK DZIECI: 8 – 18 LAT
LICZBA MIEJSC: 45
KOSZT: OK. 1600 ZŁ (koszt może zostać zmniejszony od 50 zł do 200 zł

po uzyskaniu dotacji
z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy)

Zakwaterowanie – hotel*** „Hańcza” w Suwałkach (http://noclegihancza.pl); pokoje 2, 3-osobowe
z łazienką. W kompleksie hotelu znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne, boiska do koszykówki,
siatkówki, badmintona, stadion piłkarski, kąpielisko nad zalewem "Arkadia” - opieka ratownika.
Wyżywienie – 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja; w dniach wycieczek
całodziennych: śniadanie, prowiant na drogę, obiadokolacja; w dniu wyjazdu: śniadanie i prowiant na
drogę.
PROGRAM
Dzień 1 (niedziela) 08.07.
O godz. 7.00 zbiórka – parking przy PKiN (Muzeum Techniki)
O godz. 7.30 wyjazd w kierunku Wilna (Litwa)
Około godz. 16-ej przyjazd do Wilna
Wilno – miasto, w którym zrodził się polski romantyzm.
 Zwiedzanie z przewodnikiem:
 Cmentarz na Rossie – groby znanych Polaków, mauzoleum – Matka i Serce Syna
( z sercem Marszałka J. Piłsudskiego)
 Kościół św. Ducha (uczestniczenie w mszy św. w języku polskim)
 Obiadokolacja
 spacer po Starówce
 Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej – cudowny obraz MB Ostrobramskiej
 domy sławnych Polaków: Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko, Kraszewski,
 Uniwersytet Wileński, założony przez Stefana Batorego (dziedziniec)
 Katedra św. Stanisława
 Inne ciekawe miejsca – pomnik A. Mickiewicza, pałac Prezydencki, itp.
 około godz. 21-ej przyjazd do hotelu*** Green w Wilnie (http://www.greenhotel.lt/
- zakwaterowanie – pokoje 2, 3 osobowe z łazienką, nocleg.
Dzień 2 (poniedziałek) 09.07.
 śniadanie (bufet), wykwaterowanie
 Wyjazd do miasta Troki - zwiedzanie:
 Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie jeziora Galwe (z zewnątrz)
 chaty karaimskie, kynesa - świątynia karaimska (z zewnątrz)
 konsumpcja – 2 kibiny i napój
 Wyjazd do Druskiennik
 pobyt w Aquaparku – 2 godz. (6 otwartych i krytych zjeżdżalni, baseny
z falami morskimi, wartką rzekę)
 spacer po uzdrowisku
 Przejazd do hotelu Hańcza w Suwałkach - zakwaterowanie, obiadokolacja

WYCIECZKI AUTOKAROWE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE :
I. 1. Wigierski Park Narodowy w Krzywem– Program edukacyjny pt. „Poznaj przyrodę WPN”
zwiedzanie sali przyrodniczej, zajęcia na ścieżkach edukacyjnych z ekologii wód, lasu, fauny,
flory, prelekcja, pokazy filmów i prezentacji multimedialnych.
2. Wigry – Klasztor Kamedułów, zwiedzanie muzeum Jana Pawła II, wieża widokowa.
II. 1. Augustów – spacer po rynku i parku, pomnik króla Zygmunta Augusta.
2. „Rejs Papieski” -statkiem z Augustowa do Studzienicznej
– na trasie „śluza Przewięź” między jeziorami Białym i Studzieniczym.
3. Studzieniczna- sanktuarium maryjne, z obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej,
źródełko, pomnik Jana Pawła II.
4. Giby – pomnik ofiar NKWD (obławy augustowskiej).
5. Sejny – bazylika sejneńska, spacer po mieście: Biała Synagoga,
pomnik „Ojczyzna Obrońcom Swoim” z 1919 roku.
 WYCIECZKI I SPACERY PO SUWAŁKACH
 Muzeum Marii Konopnickiej i Zaułek Krasnoludków
 Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny
 Szlak turystyczny im. M. Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”
 Suwalskie ścieżki kulturowe: klasycystyczna, spacerowa
 Uczestniczenie w imprezach kulturalnych w Suwałkach
 DODATKOWE ATRAKCJE:
 plażowanie i kąpiele wodne na kąpielisku strzeżonym nad zalewem „Arkadia”
 zabawy integracyjne na placu zabaw i w świetlicach
 wybory Miss i Mistera kolonii
 konkursy z nagrodami (plastyczne, rysunkowe, piosenkarskie, taneczne, itp.)
 gimnastyka ogólnorozwojowa, gry zespołowe na boiskach
 dyskoteki, bal przebierańców
TRANSPORT: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, wideo, nagłośnienie)
OPIEKA MEDYCZNA: pielęgniarka, lekarz (według potrzeb)
WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
Na zakończenie każdego z turnusów uczestnicy otrzymują nagrody, pamiątkowe upominki i dyplomy.

Uczestnicy muszą mieć aktualny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30 MARCA 2018 R.
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
ul. Wolska 46/48 01-187 Warszawa,

tel. 22 632 91 99;

e-mail: idn21kolonie@gmail.com

PO ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA KOLONII OBOWIĄZUJE WPŁATA ZALICZKI
w wysokości 300 zł do 30 marca 2018 r.
TERMINARZ WPŁAT

Zaliczka (wydanie karty)
I rata (zwrot wypełnionej karty)
II rata
Ostatnia rata

- 300 zł do 30 marca br.
- 500 zł do 30 kwietnia br.
- 500 zł do 30 maja br.
- 300 zł do 30 czerwca br.

Po uzyskaniu dotacji z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy koszt kolonii może
być pomniejszony o kwotę dotacji podzieloną w zależności od średniego miesięcznego dochodu
na członka rodziny i sytuacji rodzinnej- środki z dotacji będą rozdzielane po rozliczeniu kolonii.

