PROGRAM KOLONII ZIMOWYCH
W ZAKOPANEM W DNIACH 02.02-11.02.2018r.

DZIEŃ
POBYTU

PROGRAM KOLONII W ZAKOPANEM W DNIACH 02.02-11.02.2018r.

1 dzień

Wyjazd z Lubartowa w godzinach porannych. Przyjazd do Zakopanego
w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie i odpoczynek po podróży.

2 dzień

Aklimatyzacja. Inauguracyjny apel zapoznawczy: prezentacja kadry zapoznanie
uczestników z regulaminami obozu, zakresem praw i obowiązków uczestnika,
wybór grupowych, powołanie młodzieżowej Rady Obozu. Poznanie najbliższej
okolicy. Wieczorne zabawy i gry integracyjne

3 dzień

Wyjście do Zakopanego – zwiedzanie miasta . Dla chętnych udział w mszy św.
Wieczorek zapoznawczy-dyskoteka.

4 dzień

Wyjazd do Izby Regionalnej w Murzasichle-prelekcja Gawędziarza. Gry i
zabawy na śniegu. Turniej tenisa stołowego.

5 dzień

Gry i zabawy na śniegu. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Turniej tenisa
stołowego

6 dzień

Całodniowa jazda na nartach pod okiem instruktora, gry i zabawy na śniegu.
Wieczorna „randka w ciemno”.

7 dzień

Wyjście do Aquaparku do Zakopanego lub do Szaflarów z atrakcjami wodnymi
i zjeżdżalnią rurową. Wieczorny konkurs na „oryginalny strój i fryzurę”.

8 dzień

Całodniowy wyjazd na Gubałówkę. Wieczorem „rewia mody”

9 dzień

Ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów, pożegnalna
dyskoteka.

10 dzień

Wyjazd z Zakopanego w godzinach porannych. Przyjazd do Lubartowa
w godzinach wieczornych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie wynikających
z nieprzewidzialności pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora.

obozie

Informacje dotyczące udziału Państwa dziecka w
Zimowym w Zakopanem w terminie -02.0211.02.2018r.

1.Zbiórka uczestników w dn. 2 lutego (piątek). o godz. 10.00, wyjazd o godz. 10.15. Parking
przy TESCO w Lubartowie (ul. Lubelska) Ze względu na czas podróży (ok. 6 godz.) prosimy o
przygotowanie kanapek, natomiast sugeruję, aby ograniczyć ilość słodyczy. Pierwszy posiłek
na miejscu to obiadokolacja.
2.Proszę osoby jeżdżące na nartach / snowboardzie o sprawdzenie i przygotowanie sprzętu
narciarskiego lub snowboardowego.
3.W dniu wyjazdu proszę o punktualne przybycie.
4.Ewentualne informacje i uwagi dotyczące dziecka (o lekach, dolegliwościach,
przeciwwskazaniach, nawykach itp.) proszę przygotować na kartkach i przekazać
przypisanemu na miejscu wyjazdu wychowawcy. Pieniądze na drobne wydatki można
zdeponować przekazując również wraz z dokumentem.
5.Prosimy, aby uczestnicy kolonii posiadali:
Czapkę, szalik, rękawiczki, odzież na różne temperatury oraz odpowiednie obuwie zimowe
oraz obuwie zmienne , przybory do mycia i ręcznik, mały plecak na wyjścia, krem na mróz z
filtrem UV. Dla osób jeżdżących: narty i snowboardy bez pokrowców, kask narciarski
,gogle.

