
                                             "ZBÓJNICKA PRZYGODA" 
Ramowy program wyjazdu wakacyjnego dla dzieci w wieku 7-12 lat  

do Ośrodka "Orle Gniazdo"  w Sromowcach Wyżnych 

ul. Nad Zalew 7  34-443 Sromowce Wyżne 

Organizator: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Kierownik wyjazdu: Katarzyna Korendo Kreft  

      Termin: 24.07.2017 - 03.08.2017 

     wiek uczestników: 7-12 lat 

     liczba osób: 45 + opiekunowie 

     koszt wyjazdu: 1100,00 zł.  

     dofinansowanie dla dzieci z terenu gminy Nowosolna: 200,00 zł. 

Dzień pierwszy 24.07.2017 poniedziałek 
8.30 zbiórka uczestników wyjazdu na parkingu przed Netto 
9.00 - 15.00 Przejazd na trasie Łódź Nowosolna - Sromowce Wyżne 
przyjazd do Ośrodka "Orle Gniazdo", zakwaterowanie 
obiad 
spacer po okolicy 
kolacja 
spotkanie integracyjne, omówienie regulaminu kolonii, zasad bhp,  
regulaminu kąpieli i poruszania się po ośrodku 
 
Dzień drugi 25.07.2017 wtorek 
śniadanie 
Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzanie zamku w Niedzicy 
obiad 
plażowanie 
kolacja 
dyskoteka 
 
Dzień trzeci 26.07.2017 środa 
śniadanie 
wejście na szczyt "Trzy Korony" 
obiad 
zajęcia w grupach 
kolacja 
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy 
 
Dzień czwarty 27.07.2017  czwartek 
śniadanie 
Dzień Sportu - gry i zajęcia sportowe 
obiad  
gry i zajęcia sportowe 
kolacja 
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy - karaoke 
 
Dzień piąty 28.07.2017 piątek 
śniadanie 
Wyjazd na Słowację, zwiedzanie Jaskini Bielańskiej  
obiad 



zajęcia w grupach 
kolacja 
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy 
 
Dzień szósty 29.07.2017 sobota 
śniadanie  
piesze wędrówki po okolicy 
obiad 
zajęcia  w grupach 
kolacja 
dyskoteka 
 
Dzień siódmy  30.07.2017  niedziela 
śniadanie 
plażowanie 
obiad 
zajęcia  w grupach 
kolacja  
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy 
 
dzień ósmy 31.07.2017 poniedziałek 
śniadanie 
wyjazd do Zakopanego, wjazd kolejką na Gubałówkę (prowiant), Dolina Białego 
obiadokolacja 
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy 
 

dzień dziewiąty 01.08.2017 wtorek 
śniadanie 
Bacówka w Niedzicy - warsztaty z wyrabiania oscypków 
obiad 
zajęcia  w grupach 
kolacja  
spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia i zabawy 
 
dzień dziesiąty 02.08.2017 środa 
śniadanie 
wyjazd do Parku Linowego  
obiad 
zajęcia  w grupach 
kolacja  
Ognisko pożegnalne, wręczenie dyplomów 
 
dzień jedenasty 03.08.2017 czwartek 
śniadanie 
pakowanie, wyjazd  (prowiant na drogę) 
przejazd na trasie Sromowce Wyżne - Łódź Nowosolna  
Powrót około godz.17.00 (parking przed Netto) 
 
Realizacja programu wyjazdu wakacyjnego uzależniona jest od pogody. Kierownik wypoczynku ma prawo do wprowadzania 
zmian w programie w zależności od pogody i sytuacji. 
Podczas zajęć w grupach, spotkań integracyjnych  i wspólnych zajęć w grupach realizowany będzie program ukierunkowany 
na poznanie historii, kultury, tradycji miejsca i regionu. Młodzież będzie odbywać piesze wędrówki po okolicy, spotykać się  
z mieszkańcami Pienin, rozmawiać, poznawać ich zwyczaje oraz zapraszać na wspólne wieczorne spotkania i pogawędki. 


