
Program Zimowiska’2017 
w Niedzicy w terminie 11.02.2017- 20.02.2017

 

Organizator:  Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Baza zimowiska:   Ośrodek Wypoczynkowy „ Watra''; 34-441 Niedzica; ul. 3 Maja 49

11.02. 2017 – godz. 8.00 podstawienie autokaru pod siedzibą LGD RW , ul. Warszawska 4, 
                       05-240  Tłuszcz. Planowany wyjazd godz. 8.30,
                     - 17.00 – przyjazd, zakwaterowanie, 18.00 obiadokolacja,
                       19.00 wydanie sprzętu narciarskiego, 20.30 podział na grupy, zapoznanie 
                        z   regulaminami i ośrodkiem.
12.02.2017  -  ok 9.00 śniadanie, ok 10.30 wyjazd na stok Polana Sosny,
                    -  ok. 13.30 wyjazd ze stoku, 14.30 obiad, ok.15.30 wyjazd na stok  
                       Polana Sosny, ok.18.00 wyjazd ze stoku, ok 18.30 kolacja,
                     - 19.30 – wieczór integracyjno-zapoznawczy, dyskoteka, 
13.02.2017  -  ok 9.00 śniadanie, ok 10.30 wyjazd na stok Polana Sosny
                    -  ok. 13.30 wyjazd ze stoku, 14.30 obiad, ok.15.30 wyjazd na stok  
                       Polana Sosny, ok.18.00 wyjazd ze stoku, ok 18.30 kolacja,
                    -  19.30 – zajęcia na hali sportowej, animacje,
14.02.2017  -  ok 9.00 śniadanie, ok 10.00 wyjazd na wycieczkę do Ośrodka Turystycznego – 
                       Stary Smokoviec na Słowacji. Powrót ok godz.17.30, o godz. 18.00 
                       Obiadokolacja, 19.30 zajęcia w grupach, kalambury ( prowiant za obiad ) 
15.02.2017  -  ok 9.00 śniadanie, ok 10.00 wyjazd na stok Polana Sosny,
                    -  ok. 14.00 wyjazd ze stoku, 15.00 obiad, ok.16.00 wyjazd na stok  
                        Polana Sosny, ok.18.00 wyjazd ze stoku, ok 18.30 kolacja,
                    -   19.30 – zajęcia na hali sportowej, animacje,
16.02.2017  -  ok 9.00 śniadanie, ok 11.00 zajęcia w grupach – przygotowanie prezentacji 
                        artystycznej grup na śnieżne ognisko, 14.00 obiad, 15.00 wyjazd na baseny do 
                        AQUA CITY POPRAD na Słowacji, ok. 23.00 powrót do ośrodka
                        ( prowiant za kolację).
17.02.2017  - ok 9.00 śniadanie, ok 10.30 wyjazd na stok Polana Sosny
                    -  ok. 13.30 wyjazd ze stoku, 14.30 obiad, ok.15.30 wyjazd na stok  
                       Polana Sosny, ok.18.00 wyjazd ze stoku, ok 18.30 kolacja,
                    -  20.00 – śnieżne ognisko z kiełbaskami, prezentacja artystyczna grup,
18.02.2017 - ok 9.00 śniadanie, ok 10.00 wyjazd na wycieczkę do Szczawnicy, Wąwóz 
                       Homole, Powrót ok godz.17.30, o godz. 18.00,Obiadokolacja, 19.30 zajęcia w 
                       grupach, konkursy kolonijne ( prowiant za obiad )
19.02.2017 -  ok 9.00 śniadanie, ok 10.30 wyjście do kościoła, ok.12.30 zajęcia w grupach
                       14.00 obiad, ok.15.00 wyjazd na stok Kluszkowce lub Litwinka/Grappa
                        Pożegnanie ze stokiem ok.18.00 wyjazd ze stoku, ok 18.30 kolacja,
                       19.30 – Dyskoteka, pożegnanie „ Ostatni wieczór”, pakowanie
20.02.2017 -  ok. 8.00 śniadanie, 8.30 wyprowadzka z pokoi, 9.30, prowiant na drogę, wyjazd
                      ok. 19.00 przyjazd pod siedzibę LGD RW w Tłuszczu , ul Warszawska 4.
                                                                
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

                                                                                                   Organizator


