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 W TATRACH w BIAŁYM DUNAJCU
z 2 dniową wycieczką do Wiednia
(konieczność posiadania tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu )

23.06 - 03. 07.2019r. - Biały Dunajec
03 - 04. 07.2019r. - Wiedeń
Wiek: 8-17 lat
Liczba miejsc: 45
Koszt kolonii: ok 1700 zł (koszt może zostać zmniejszony od 100 zł do 300 zł
Termin:

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

Biały Dunajec – wieś podhalańska położona w powiecie tatrzańskim,
na wysokości 660-950 m n.p.m., siedziba gminy Biały Dunajec
Zakwaterowanie – Dom Wczasowy „Danuta” (http://owdanuta.pl/). Pobyt
pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami. Teren ogrodzony i strzeżony,
ładnie zagospodarowany. Tuż obok domu przepływa urocza górska rzeka.
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.
Do dyspozycji uczestników: boisko sportowe, plac zabaw, miejsce na
grilla i ognisko, świetlice TV i VIDEO, sala ze stołami do ping-ponga,
bilard (żetony), sala dyskotekowa
WYCIECZKI AUTOKAROWE:
1. KRAKÓW , WADOWICE
Kraków – zwiedzanie:
 Zamek Królewski z Krużgankami – dziedziniec,
 Katedra Wawelska: Kaplica Zygmuntowska, Konfesja św. Stanisława,
Groby J. Piłsudskiego i L. Kaczyńskiego,
 Pałac Biskupi z pięknym dziedzińcem, „Okno Papieskie”,
 „Droga Królewska”,
 Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza,
 Pomnik A. Mickiewicza, Sukiennice, ratusz, inne zabytki,
 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum Jana Pawła II,
Wadowice – zwiedzanie:
 Dom rodzinny Karola Wojtyły,
 Bazylika,
 Muzeum Jana Pawła II.
2. ZAKOPANE
 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach,
 Skocznie narciarskie, Krupówki,
 Cmentarz na Pęksowym Brzyzku – piękne zabytkowe nagrobki
w stylu góralskim znanych i zasłużonych dla Polski osób,
 Gubałówka - wjazd i zjazd kolejką,
 Aqua Park w Zakopanem – pobyt 2,5 godz.

4. Wiedeń – z noclegiem w 3 * hotelu Kaiserrast w okolicy Wiednia
(http://kaiserrast.lower-austria-hotels.com/pl/)
Wiedeń – stolica Austrii, największe miasto w położone nad Dunajem.
Kulturalne i polityczne centrum kraju. Jedno z piękniejszych i znanych miast
środkowej Europy.
3.07.2019

Zwiedzanie Starówki Wiednia z przewodnikiem :
 Katedra Św. Szczepana,
 Opera Wiedeńska,
 Hofburg – olbrzymi pałac cesarzy Habsburgów z zewnątrz ,
 Kolumna Morowa – pomnik przedstawiający trójcę świętą, … ,
 Pałac Marii Teresy z pięknym dziedzińcem,
 Shoenbrunn (piękne źródło) – jeden z najpiękniejszych pałaców
barokowych w Europie - spacer po cesarskich ogrodach,
obiadokolacja – restauracja w centrum Wiednia lub w hotelu,
 zakwaterowanie – pokoje z łazienkami.
4.07.2019

śniadanie, wykwaterowanie z hotelu

Przejazd na Wzgórze Kahlenberg – Polskie wzgórze we Wiedniu,
z tego wzgórza w roku 1683 J. III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń,
 kościół św. Józefa z Muzeum Bitwy,
 piękna panorama Wiednia ze Wzgórza.
 Wyjazd do Warszawy przez Czechy
 obiad na terenie Polski,
 około godz. 21-ej przyjazd do Warszawy.


DODATKOWE ATRAKCJE ( PODCZAS POBYTU W BIAŁYM DUNAJCU)







piesze wycieczki po Białym Dunajcu i okolicy,
wycieczka piesza do Szaflar –kąpiel w basenach,
zabawy integracyjne na placu zabaw i w świetlicach,
konkursy z nagrodami (plastyczne, piosenkarskie, taneczne, itp.),
gimnastyka ogólnorozwojowa, gry zespołowe na boiskach,
dyskoteki, bal przebierańców.
TRANSPORT: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, wideo, nagłośnienie)
WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 KWIETNIA 2019 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 NA KOLONIE OBOWIĄZUJE WPŁATA ZALICZKI

w wysokości 400 zł
(numer konta bankowego bedzie podany indywidualnie po zakwalifikowaniu uczestnika)
TERMINARZ WPŁAT


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

- 400 zł do 15 kwietnia br.
- 600 zł do 15 maja br.
- 700 zł do 15 czerwca br.

Po uzyskaniu dotacji z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy koszt kolonii może być
pomniejszony o kwotę dotacji podzieloną przez liczbę uczestników zakwalifikowanych do dotacji - środki
z dotacji będą zwracane po rozliczeniu kolonii.

