
 
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 

05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 4; KRS 0000323145; NIP 125 152 06 25 

 „ Półkolonie z LGD Równiny Wołomińskiej - Wakacje 2017” 
 

Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny Nadliwie, Strachów, ul. Bitwy 
Warszawskiej 114, 05-281 Urle oraz wycieczki autokarowe 

 

 
W ramach półkolonii letniej zaplanowano działania zmierzające do realizacji programu:                                  
                                            I. ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE: 

     A. Spotkania z ciekawymi ludźmi: 

1. Przedstawicielem Komisariatu Policji – (bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo poruszania 

się  w ruchu pieszym i rowerowym). 

     B. Zabawy integracyjne: 

1. Pasowanie na Kolonistę 

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

3. Wspólne śpiewanie- karaoke,  

C.  Konkursy: 

 1. Plastyczne- „ Piękne Mazowsze” , najpiękniejsza praca plenerowa, 

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

 

                                            II. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 

A. Zajęcia  sportowo- rekreacyjne: 

1. Gry i zabawy na boiskach sportowych, 

2. Wycieczki piesze, 

B. Kąpiel i plażowanie: 

1. Zabawy i plażowanie  na plaży w Nadliwiu, 

2. Spływ kajakowy Liwcem.  

                                            III. ZAJĘCIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

16.VIII – GOK Jadów – zapoznanie grup, prezentacja, Rezerwat Śliże, podchody. 

17.VIII – Warszawa – Zamek Królewski, Łazienki 

18.VIII – Strachów – ośrodek Nadliwie: spływ kajakowy (I grupa) / plażowanie, rozgrywki 

sportowe, wycieczka do Loretto (II grupa) 

21.VIII – Strachów – ośrodek Nadliwie: spływ kajakowy (II grupa) / plażowanie, rozgrywki 

sportowe, wycieczka do Loretto (I grupa) 

22.VIII – wycieczka Jeruzal Miński, Stoczek Łukowski, Nałęczów 



23.VIII – wycieczka – Wołomin – kino Helios, pałac w Chrzęsnem  

24.VIII – wycieczka – Tykocin, Nur  

25.VIII – wycieczka – Warszawa Aquapark Wesolandia 

28.VIII – wycieczka – Park Rozrywki Farma Iluzji, Trojanów 

29.VIII – GOK Jadów – podsumowanie i zakończenie półkolonii 

Program, może ulec zmianie ze względu na pogodę. 

                                                       IV. ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

      A. Ciekawe miejsca i muzea: 

     1. Zamek Królewski w Warszawie, 

     2. Uzdrowisko Nałęczów. 

      B. Konkursy: 

      1. Wiedzy o regionie- Mazowsze. 

                                                                                                                                                                                                 

Ustala się następujące terminy realizacji  zadania - półkolonii: 

   16.VIII.2017 – 29.VIII.2017  

Zapewnimy kadrę opiekuńczo- wychowawczą: 

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 – NZOZ M.M.M. Domańskich w Jadowie. 

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 wyżywienie w postaci: drugie śniadanie, obiad. 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 półkolonii   „ Półkolonie z LGD Równiny Wołomińskiej - Wakacje 

2017” 

Zbiórka do autokarów I dnia półkolonii – 16.VIII.2017 r.: 

Autokar I: 

8.00 – Tłuszcz, biuro LGD 

8.20 – Klembów, urząd gminy 

8.30 – Tuł, przystanek PKS 

8.40 – Poświętne, urząd gminy 

9.00 – Strachówka, urząd gminy 

Autokar II: 

8.00 – Zabrodzie, GOK 

8.20 – Wyszków, komenda PSP 

8.30 – Brańszczyk, urząd gminy 

8.50 – Urle, biblioteka 

9.00 – Jadów, OSP 

Powrót: 

Autokar I: 

15.30 – Strachówka, urząd gminy 

15.50 – Poświętne, urząd gminy 

16.00 – Tuł, przystanek PKS 

16.10 – Klembów, urząd gminy 

16.30 – Tłuszcz, biuro LGD 

Autokar II: 

15.30 – Urle, biblioteka 

15.50 – Brańszczyk, urząd gminy 

16.00 – Wyszków, komenda PSP 

16.20 – Zabrodzie, GOK 


