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 kolonii letnich

KO LO NIE LE TNI E W M US ZY NIE - ZŁO CKIE
W BE S KI DZIE SĄDE CKIM
Wiek dzieci: 8-16 lat
Liczba miejsc: 45 (każdy turnus)

Kolonie organizujemy od 2004 r.
Działamy na zasadach "non profit".

TURNUSY
I – 06.07 – 17.07.2016 r. (dzieci z klas I – V szkoły podstawowej)
II – 23.07 – 03.08.2016 r. (dzieci i młodzież z klas V, VI szkoły podstawowej oraz z gimnazjum)
KOSZT KOLONII ok. 1 430 zł

(po uzyskaniu dotacji z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji
m.st. Warszawy może być zmniejszony od 50 do 200 zł)

ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy „Kolejarz” – ośrodek z własnym AQUA PARKIEM,
budynki murowane dwupiętrowe. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym. Ośrodek jest bardzo atrakcyjnie usytuowany na dużym,
ogrodzonym terenie, z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Do dyspozycji uczestników kolonii będą: basen ze zjeżdżalniami oraz basen pływacki, boiska sportowe
i place zabaw ze sprzętem rekreacyjnym, sala TV, świetlica, stoły do tenisa oraz sala kinowa i dyskotekowa
z profesjonalnym nagłośnieniem.
WYŻYWIENIE 4 posiłki dziennie w jadalni ośrodka (w tym podwieczorek)
PROGRAM

Wycieczki krajoznawczo- turystyczne:
I. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem w Pieniny:
 Zamek Dunajec – średniowieczna warownia w Niedzicy,
w którym kręcony był film „Wakacje z duchami”
 Zamek Wronin w Czorsztynie
 Zapora wodna na Jeziorem Czorsztyńskim
 Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim ( dzieci młodsze )
 spływ tratwami przełomem Dunajca ( młodzież )
 Szczawnica - miasto uzdrowiskowe w powiecie nowotarskim,
Zwiedzanie:
 XIX -wieczna zabudowa Placu Dietla
 zabudowa zdrojów wód mineralnych Walerii i Szymona
 kaplice w Parku Górnym i Dolnym
 wybudowany w 1839 roku dwór Józefa Szalaya
II. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Nowego Sącza
i do Starego Sącza
Zwiedzanie w Nowym Sączu:
 baszta kowalska – pozostałość po zamku Kazimierza Wielkiego
 rynek: ratusz, zabytkowe kamienice
 Skansen
Zwiedzanie w Starym Sączu:
 zespół klasztorny z barokowym wystrojem oraz amboną o wysokości 7,6 m
 Źródełko św. Kingi
 piękny ołtarz zbudowany dla Jana Pawła II (1999r.). Muzeum Jana Pawła II

III. Zwiedzanie Krakowa (w drodze powrotnej do Warszawy)
 Wawel - Zamek Królewski z pięknymi Krużgankami – dziedziniec
 Katedra Wawelska : Kaplica Zygmuntowska, Konfesja św. Stanisława,

Groby Królewskie: W. Łokietek, K. Wielki, …

Groby: J. Piłsudskiego i L. Kaczyńskiego
 Pomnik Tadeusza Kościuszki
 Smok Wawelski
 „Droga Królewska” – Plac Matejki, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan tzw.
„Krakowski Rondel”, Brama Floriańska i mury obronne Krakowa,
ul. Floriańska, Rynek Krakowski, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki
z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, „Okno Papieskie”, Barbakan

Wycieczki piesze po okolicy:
 cerkiew w Szczawniku
 muzeum, pijalnie wód mineralnych

 schronisko „Bacówka”
 Góra Zamkowa






Atrakcje na terenie ośrodka:
 zabawy integracyjne na placu
codzienne kąpiele i zabawy
zabaw i w świetlicach
w basenach
 konkursy z nagrodami:
wybory Miss i Mistera kolonii
plastyczne, piosenkarskie,
ognisko z pieczeniem kiełbasek
taneczne itp.
dyskoteki
 program rekreacyjno-sportowy,
gry zespołowe na boiskach

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.
KONTAKT DO WSPÓŁORGANIZATORA KOLONII

Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
ul. Wolska 46/48 01-187 Warszawa
tel. 22 632 91 99; idn21kolonie@gmail.com
ZAPISY :



tel. 22 632 91 99 (w godz. 8-16)



idn21kolonie@gmail.com

Przed pobraniem karty kolonijnej obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 200,00 złotych.
Numer rachunku bankowego udostępniony będzie po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu
uczestnictwa dziecka.
Zaliczka może być zwrócona tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. choroba dziecka
(usprawiedliwiona).
TERMINARZ WPŁAT

-

wyłącznie na konto bankowe Sekcji Oświaty
i Wychowania Regionu Mazowsze:

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

-

200 zł do 30 marca br.
500 zł do 30 kwietnia br.
500 zł do 30 maja br.
230 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.

