KÓRNICKIE TOWARZYSTWO
POMOCY SPOŁECZNEJ
Akcja Lato 2014
Kolonia Letnia w Białym Dunajcu/k Zakopanego
01.08.2014 r. do 14.08.2014 r.

Informacje dla Rodziców
Miejsce pobytu: Dom Wypoczynkowy „Dunajec” ul. Jana Pawła II 169, 34-425 Biały Dunajec ( www.dwdunajec.pl)
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie w Domu Wczasowym, w trakcie całodziennych wycieczek prowiant.
Kadra:
kierownik kolonii: Irena Żyto nr telefonu: 667 435 780 (aktywny od 25. 07.2014 r. )
wychowawcy: Ewelina Cholewa, Joanna Żyto, Piotr Jankowski
pielęgniarka : Katarzyna Zięta
organizator: Krystyna Janicka numer telefonu: 502 492 540
Transport:
autokar turystyczny (do dyspozycji na miejscu); firma: KPA „ KOMBUS” Sp. z o.o. Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik
Ubezpieczenie uczestników: PZU

Ramowy program
Zaplanowaliśmy:
Blok organizacyjny:
• Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego pobytu na kolonii i bezpiecznego wypoczynku
• Zajęcia integracyjne
• Zajęcia podsumowujące każdy dzień „Mój kolonijny pamiętnik”
• Konkurs czystości poszczególnych pokoi
• Konkurs na najzabawniejszą nazwę grupy
• Konkurs plastyczny na „Logo pokoju”
• Konkurs plastyczny „Najciekawszy dzień na kolonii
Blok turystyczno - krajoznawczy:
Zakopane
• Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
• Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego
• Muzeum Kornela Makuszyńskiego
• Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
• Pomnik Władysława hr. Zamoyskiego na Krupówkach
• Kościółek Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Klemensa; ul. Kościeliska
• Cmentarz na Pęksowym Brzyzku
• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
• Gubałówka
• Gmina Bukowina Tatrzańska
Wycieczki z przewodnikiem –propozycje
• Morskie Oko; spacer dookoła Morskiego Oka
• Wierch Poroniec, Rusinowa Polana, Gęsia Szyja, Wiktorówki
• Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Smocza Jama w Wąwozie Kraków
Blok sportowo - rekreacyjny:
• Poranna Liga Biegowa na Wesoło
• Igrzyska Kolonijne
• Wielobój Sprawnościowy
• Piłka nożna, siatkówka, gry zespołowe
• Spacery po okolicy
• Dyskoteka
• Basen - Termy Szaflary

Jesteśmy pewni, że nasi koloniści są ciekawi świata, wykażą się zdyscyplinowaniem, ogromną chęcią
udziału w proponowanych przez nas zajęciach i dzięki temu uda nam się zrealizować w/w program.
Ze strony rodziców i pozostałych członków rodzin kolonistów, liczymy na zaufanie i zrozumienie ,stąd
prośba o kontaktowanie się ze swoimi dziećmi w określonych godzinach .

Proponowany przez nas czas rozmów telefonicznych to: rano 8.00 – 9.00, wieczorem 20.00 do 22.00.
W czasie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 telefony kolonistów będą zdeponowane u wychowawcy.
Kontakt telefoniczny z kierownikiem kolonii pod numerem telefonu 667 435 780 (godz. 20 – 21.30)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w czasie kolonii.
EKWIPUNEK KOLONISTY

Każdy kolonista i członek kadry bezwzględnie ma obowiązek zabrać ze sobą:
dobry humor, grzeczność, życzliwość, szacunek dla innych, zdyscyplinowanie i ochotę do przeżycia
niezapomnianej przygody – w/w nie wolno zostawić w domu!
ze względów higienicznych: szczoteczka i pasta do zębów, chusteczki higieniczne, coś do czesania, coś do mycia
włosów i ciała oraz wycierania ( 2 ręczniki, w tym kąpielowy) – bieliznę i skarpetki na każdy dzień pobytu,
odpowiednią ilość bluzek czy koszulek, a do spania piżama.
ze względów atmosferycznych: 2 pary długich spodni, krótkie spodenki, dres, 2 ciepłe swetry lub bluzy, kurtkę
oraz płaszcz foliowy przeciwdeszczowy, okulary słoneczne, strój kąpielowy, krem z filtrem, obowiązkowo
nakrycie głowy, nie zabrania się spakowania innych części garderoby według potrzeb oraz uznania kolonisty i jego
rodziców w ilościach rozsądnych.
w trosce o stopy: klapki pod prysznic i na basen, domowe kapcie, tenisówki, sandały, buty do chodzenia po górach
(mogą być adidasy).
w celach turystycznych: mały plecak, portfelik na pieniądze
w celach „handlowych”: rozsądna ilość kieszonkowego (banknoty 10 zł, 20 zł (w podpisanej kopercie)
w celu podtrzymania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi: zapisane dokładne adresy, pod które należy wysłać
pocztówkę z pozdrowieniami (można zakupić przed wyjazdem odpowiednią ilość znaczków pocztowych).
w trosce o dobry sen: ulubioną przytulankę oraz do autobusu „jasiek”.
Na czas podróży rozsądną ilość prowiantu (bez napojów gazowanych i chipsów); po dotarciu na miejsce mamy
obiadokolację.
W przypadku choroby lokomocyjnej sprawdzone leki w ilości potrzebnej na cały pobyt na kolonii.
Rada dla rodziców małych lub wyjeżdżających po raz pierwszy kolonistów: bagaż należy pakować
w obecności dziecka, przygotować jak najmniej nowych rzeczy, ewentualnie co się da podpisać.
W dniu wyjazdu:
• Zbieramy legitymacje szkolne lub dowody osobiste
• Można oddać do depozytu „kieszonkowe” dziecka (w podpisanej kopercie)
• Obowiązkowo należy przekazać leki (w przypadku konieczności podawania dziecku w czasie kolonii) ze
szczegółowym opisem dawkowania oraz leki na chorobę lokomocyjną.
Nie możemy brać odpowiedzialności za cenne przedmioty typu: aparaty fotograficzne, telefony komórkowe,
biżuterię itp. , które można zabrać, choć nie są obowiązkowe.!
Wyjazd zbiórka 01.08.2014 r. (piątek) o godz. 7.00
na parkingu przy Domu Parafialnym ul. prof. Zb. Steckiego.
Powrót do Kórnika 14.08.2012 (czwartek)
orientacyjnie około godz. 20. 00 parking j/w
Dziękując za zaufanie, którym obdarzyliście, drodzy Rodzicie, organizatorów i kadrę
życzymy miłego wypoczynku od swoich ukochanych pociech!
a dzieciom wielu wspaniałych wrażeń .

Organizatorzy i Darczyńcy
KTPS Kórnik Krystyna Janicka
Burmistrz M i G Jerzy Lechnerowski
Prezes TFP Lucjana Kuźnicka Tylenda
Fundacja Zakłady Kórnickie Kazimierz Grzesiak

