Organizatorzy

Kolonie nad morzem

Stowarzyszenie
Instytut Promocji Nauczycieli
„Solidarność”

w OW „Baltic Sport” Władysławowo
z wycieczką promem do Szwecji

i
Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Region Mazowsze

wymagany :
tymczasowy dowód osobisty lub paszport

Termin: 20 - 30. 07. 2020 r.
w tym : 20-28. 07. - OW BALTIC
28-30. 07. - Szwecja

Liczba miejsc : 45
Zapisy do 31.03.2020 r.
tel. 22 632 91 99; idn21kolonie@gmail.com
Koszt kolonii – ok. 1 700 zł

Po uzyskaniu dotacji z Kuratorium
Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy
koszt kolonii może być pomniejszony

Władysławowo - miasto położone na Pobrzeżu Gdańskim, nad morzem Bałtyckim nad szeroką i piaszczystą
plażą. Czyste powietrze z dużą zawartością jodu.

Ośrodek Baltic Sport (https://www.baltic-sport.pl/). Położony jest na malowniczym klifie
z widokiem na morze, z którego można podziwiać wschody i zachody słońca.
Posiada bezpośrednie zejście na plażę.

 Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
 Wyżywienie – 4 posiłki dzienne ( w tym podwieczorek);
- suchy prowiant podczas wycieczki całodniowej i podczas wyjazdu;

 Pielęgniarka 24 h, lekarz na telefon
Program kolonii:
 Wycieczka autokarowa na Hel
 Fokarium – foki szare, zwane maskotkami miasta /karmienie fok/;
 Muzeum z wystawą „Ssaki naszego morza”.

 Wycieczki i spacery we Władysławowie i okolicach :
Spacer Aleją Gwiazd Sportu przy Ośrodku Przygotowań Olimpijskich;
Ocean Park – spacer po dnie morza, obserwacja ssaków morskich i ryb;
Port Morski;
Hallerówka – skromne muzeum w domku gen. Hallera;
Wieża widokowa;
Muzeum Przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
– wyjątkowa fauna i flora, sprzęt rybacki, narzędzia rolnicze i domowe.
Zajęcia na terenie ośrodka i w okolicach:
 plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika i wychowawców;
 korzystanie z basenu krytego Baltic Sport;
 zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach
 gry i zabawy na placu zabaw;
 zajęcia plastyczne w świetlicach;
 „Neptunalia” pasowanie na Nadwornego Kolonistę;
 galeria figur piaskowych – konkurs rzeźby w piasku na plaży;
 dyskoteki, bal czarodziejek i czarodziejów
w wykonanych przez siebie strojach;
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.







 Wycieczka promem przez Bałtyk do Szwecji w dniach 28-30 lipca
Dzień 1.
po obiedzie w OW Baltic przejazd do Gdyni;
spacer po Skwerze Kościuszki, „Dar Pomorza”; ORP „Błyskawica”;
ok. godz. 19- tej przyjazd do portu promowego, odprawa;
wejście na prom , zakwaterowanie – kabiny czteroosobowe z łazienką;
godz. 21.00 wypłynięcie promu z Gdyni w kierunku Szwecji
 kolacja – dania obiadowe
 dyskoteka, nocleg
Dzień 2.
 śniadanie na promie (bufet) ,
 godz. 7.45 przypłynięcie do Karlskrony, wyjazd do miasta Kalmar,
 przejazd do Kalmaru - zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
- Zamek Kalmarski,
- Park Miejski z pomnikiem dziadka Zygmunta
III Wazy,
- Katedra,
- Rynek
 przejazd do Mostu Olandzkigo (Ölandsbron) o długości 6072 m na wyspę Olandię, wybudowany
w 1972r. jeden z najdłuższych mostów w Europie;






 przejazd do Karskrony
Karlskrona, czyli "Korona Karola", miasto na 33 wyspach, gł. port Szwedzkiej Marynarki Wojennej
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem :
- Muzeum Marynarki Wojennej, okręt podwodny – (wejście do wnętrza);
- dzielnica kolorowych drewnianych domów na wyspie Trossö;
- pomnik Nilsa Holgerssona , wybiegajacy z kasiążki - Rynek
– ratusz, kościół Fryderyka, pomnik króla Karola IX, założyciela miasta
 godz. 21.00 wypłynięcie promu z Karlskrony do Gdyni
 kolacja – dania obiadowe
 dyskoteka, nocleg
Dzień 3.
 śniadanie na promie, wykwaterowanie
 ok. godz. 7.30 przypłynięcie do portu w Gdyni, przejazd do Gdańska


Gdańsk, Westerplatte ( zwiedzanie w drodze powrotnej do Warszawy )
Gdańsk:







ulica Długa i Długi Targ tworzące „Trakt Królewski”
Dwór Artusa, Pomnik Neptuna, Żuraw portowy,
Bazylika Mariacka,
Stocznia Gdańska. Pomnik Poległych Stoczniowców

Westerplatte:



 Pomnik Obrońców, Warownia Nr 1, Placówka Fort

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, od wielu lat pracującą na naszych koloniach.
Przed pobraniem karty kolonijnej obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 400 złotych.
TERMINARZ WPŁAT :
Zaliczka (wydanie karty)
- 400 zł do 31 marca br.
I rata (zwrot wypełnionej karty)
- 500 zł do 30 kwietnia br.
II rata
- 500 zł do 31 maja br.
Ostatnia rata
- 300 zł do 30 czerwca br.
Wyjazd uczestników spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Konto bankowe będzie podane bezpośrednio osobom zgłaszającym uczestnictwo dziecka.

INFORMACJE:

Sekcja Oświaty i Wychowania Region Mazowsze
ul. Wolska 46/48, 01-187 Warszawa, tel. 22 632-91-99

