
                                           
 
 

OFERTA LATO Z LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” 2019 
 

Miejsce realizacji:  

I turnus 3.VII – 13.VII.2019. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Sawa, ul. Wczasowa 6, 82-103 

Stegna, woj. pomorskie   

Ośrodek usytuowany jest w malowniczej scenerii pięknego sosnowo-modrzewiowego lasu, 400 

metrów od szerokiej piaszczystej plaży. Do dyspozycji świetlice, sala dyskotekowa i sale zajęć, 

altany, boiska do piłki nożne, siatkowej, plażowej, stoły do ping ponga, place zabaw. Ośrodek 

posiada wszelkie aktualne zezwolenia ( Straż pożarna i sanepid) na organizację wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży w sezonie 2019.     

II turnus 15.VII – 27.VII.2019 OW WATRA ul.3-go Maja 49 34-441 Niedzica, woj. 

małopolskie   

Ośrodek położony nad uregulowaną rzeką górską „Niedziczanka” z wydzielonym kąpieliskiem. 

Do dyspozycji: dwie świetlice, możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu, sala 

dyskotekowa, bacówka z miejscem na grill, zadaszone miejsce na ognisko, boisko do piłki 

siatkowej, plażowej, piłki nożnej, tenis stołowy huśtawki, stoliki ogrodowe.  

Zakwaterowanie w dwóch budynkach parterowych. Ośrodek posiada wszelkie aktualne 

zezwolenia ( Straż pożarna i sanepid) na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 

sezonie 2019.     

     

W ramach kolonii letniej zaplanowano działania zmierzające do realizacji programu: 

I. ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE: 

     A. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

     B. Zabawy integracyjne: 

1. Wieczór Humoru i Zabawy, 

2. Pasowanie na Kolonistę, 

3. Wybory najsympatyczniejszych kolonistów, 

4. Bal przebierańców, dyskoteki, 

5. Ognisko spiskie, grill, 

6. Prezentacje grup-  zawołanie, wierszyk, piosenka i najciekawsza nazwa grupy, 

7. Wspólne śpiewanie- karaoke, 

8. Tajemnicza poczta kolonijna 

 C.  Konkursy: 

 1. Plastyczne- „ Kolonijne krajobrazy” , najpiękniejsza praca plenerowa, 

 2. Muzyczne- „ Śpiewajmy…”, Festiwal piosenki kolonijnej, 

 3. Czystości  i porządku - „Czystość to zdrowie”. 

                                            



 

 

II. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 

      A. Zajęcia  sportowo- rekreacyjne: 

1. Gry i zabawy na boiskach sportowych do piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej, 

2. Wycieczka piesza po najbliższej okolicy. 

3. Olimpiada kolonijna: 

-rozgrywki w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę plażową, tenis stołowy, wesoły tor przeszkód, 

       B. Kąpiel i plażowanie: 

1. Zabawy i plażowanie  na wydzielonym, strzeżonym przez WOPR  kąpielisku. 

 

III. ZAJĘCIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

I turnus - Stegna: 

1. Wycieczka - Rejs Statkiem: Krynica Morska – Frombork, dojazd autokarem, zwiedzanie 

Fromborka,  

2. Wycieczka - Aquapark Sopot, Westerplatte + muzeum  II Wojny światowej       ( wycieczka z 

przewodnikiem, dojazd i powrót autokarem ) 

3. Wycieczka - Trójmiasto - Katedra Oliwa - Molo Sopot - Akwarium Gdynia - ORP 

Błyskawica - Dwór Artusa       ( wycieczka z przewodnikiem, dojazd i powrót autokarem ) 

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

6. Wycieczka do ujścia Wisły, Jantaru, Mikoszewa z przewodnikiem ( dowóz autokarowy) 

7. Wycieczki piesze  po najbliższej okolicy:  Muzeum Stutthof, Park Krajobrazowy Mierzeja 

Wiślana,    

8. Wieczorne wycieczki brzegiem morza i podchody. 

 

II turnus - Niedzica: 

1. Wycieczka – Kraków, Wawel, starówka – w tym poznawanie zabytków regionu. 

      ( wycieczka z przewodnikiem, dojazd i powrót autokarem ) 

2. Wycieczka na Słowację  - Ścieżka w Koronach Drzew w Bachledowej Dolinie, 

       ( wycieczka z przewodnikiem, dojazd i powrót autokarem ) 

3.  Wycieczka  -  rejs statkiem „Biała Dama”, „Harnaś” po Jeziorze Czorsztyńskim,  

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

5. Wycieczka na Słowację –  Poprad, całodniowy pobyt na basenach termalnych  

AQUA CITY POPRAD - Słowacja  ( dojazd i powrót autokarem ) 
To jeden z najnowocześniejszych obiektów Słowacji. Z pewnością najbardziej komfortowy, 

całoroczny kompleks atrakcji i basenów termalnych wód u podnóża Tatr. Czeka tu wiele 

basenów termalnych wód (kryte i odkryte), nowe saunarium "Fire & Water", wodny plac zabaw 

- „piracki statek”, zjeżdżalnie, wodne barki, leżaki, strefa zdrowia.. i wiele miejsca do relaksu. 

Wszystko od basenów, saun (ceremonie) po fitness i Laserowe SHOW. 

6. Wycieczka na Trzy Korony z przewodnikiem ( dowóz autokarowy) 

7. Wycieczki piesze  po najbliższej okolicy:  na zaporę w Niedzicy, parku zabaw i miniatur, na 

górę widokową „Polana Sosna”, na Cisówkę, do Starej Spiskiej wsi na Słowacji,   

8. Wieczorne wycieczki do Zamku w Niedzicy na pokaz  „ Wakacje z duchami” . 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 



Ustala się następujące terminy realizacji  zadania - kolonii:  

     I turnus 3-13.VII.2019  

    II turnus 15-27.VII.2019  

Kadrę opiekuńczo- wychowawcza: 

Wychowawcy - Czynni nauczyciele dyplomowani i  mianowani, i osoby posiadające 

uprawnienia na wychowawcę kolonijnego zgodne z Ustawą o systemie oświaty z dnia 11 

września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629) art. 92r, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w 

sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 4520) mający doświadczenie w pracy 

i opiece nad dziećmi w czasie wakacji (kolonie) i ferii zimowych. 

Kierownik – osoba posiadająca uprawnienia – kurs instruktażowy dla kierowników placówek 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodny z ustawą j. w., lub osoba zajmująca stanowisko 

kierownicze w szkołach lub placówkach mająca doświadczenie w planowaniu pracy 

wychowawczej na placówce wypoczynku, pracy i opiece nad dziećmi w czasie wakacji (kolonie) 

i ferii zimowych. 

Opieka medyczna – w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Dla grupy 15 osobowej  1 wychowawca + dla każdego turnusu Kierownik. 

* Wszyscy uczestniczy będą ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. 

* Dowóz i odwóz   grupy autokarem klasy lux  odprawionym przez inspekcję ruchu 

drogowego. 

* Wyżywienie – zapewniamy całodzienne wyżywienie w postaci: śniadanie, drugie śniadanie, 

obiad, podwieczorek i kolacja. Na wycieczki całodzienne i na drogę powrotną  zapewniamy 

suchy prowiant. Ośrodek przygotowuje posiłki domowe we własnej kuchni przez miejscowe 

kucharki. 

 * Wszyscy uczestnicy otrzymają reportaż fotograficzny z pobytu na płycie CD z 

pamiątkowymi certyfikatami uczestnictwa w kolonii  

  Całkowity koszt skierowania od uczestnika wynosi 1350 zł. 

Dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 600,00 zł.  

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 r. ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika. 

 

 

                                                                                

                                                                                                                     


