Zapraszamy na wakacyjną przygodę nad morze i w góry
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Jarosławiu
Szanowni Państwo Rodzice!
W związku z ukazaniem się wytycznych do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci oraz
złagodzenia restrykcji związanych z transportem publicznym przedstawiamy ofertę
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ośrodki potwierdziły swoją gotowość do przyjęcia dzieci i
spełnienie podwyższonych wymagań sanitarnych dla obiektów wypoczynku dzieci. Mamy
kadrę, która z nami współpracuje, zna ośrodki wypoczynku i spełnia wymogi stawiane
opiekunom.
Ze względu na ograniczenia czasowe i możliwość wystąpienia o dofinansowanie kolonii
prosimy o podjęcie decyzji odnośnie kolonii i półkolonii w terminach lipcowych do 16
czerwca br.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku braku wystarczającej
ilości chętnych. Na każdej kolonii przewiduje się trzy grupy, łącznie do 36- max. 40 dzieci. O
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z wytycznymi ograniczona jest też liczba miejsc na półkolonii.
Oferta w góry:
Kolonia sportowo- krajoznawcza do Mszany Górnej w terminie 29.06.2020 – 12.07.2020, wiek
uczestników 9 – 15 lat Ośrodek Agnieszka
cena: 1100
W programie: wycieczki w Pieniny- zwiedzanie Zamków w Czorsztynie i Nidzica, Szczawnica ,
do Rabki pobyt w Parku Rozrywki Rabkoland, do Zakopanego z pobytem na Termach - Hala
Szymoszkowa
spacery po okolicy, zajęcia sportowe (lekcje pływania pod okiem instruktora w basenie przy ośrodku),
turnieje gier zespołowych, nauka gry w piłkę plażową,
warsztaty artystyczne; drama, plenery plastyczne, zabawy integracyjne, dyskoteki
Kolonia sportowo – krajoznawcza do Rymanowa Zdroju w terminie 13.07.2020- 20.07.2020,
wiek uczestników 8 -13 lat, Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Potockich 3
cena 850
Wycieczki autokarowe: do Żarnowca i Bóbrki /Zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej i Szkoły
Ludowej w Żarnowcu oraz Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce
do Krosna- zwiedzanie CDS w i Muzeum kultur 5 kontynentów sióstr Klawerianek w Krośnie,
zwiedzanie miasta,
Wyjścia na basen miejski, zabawy sportowe na boisku ośrodka , zabawy integracyjne, spacery
po uzdrowisku, dyskoteki
Oferta nad morze:
Kolonia sportowo-krajoznawcza w Darłówku 07.07.2020 - 19 .07.2020,
wiek uczestników 10-16 lat.
Ośrodek „Diuna” , ul. Słowiańska 16

podróż pociągiem cena 1450
cena 1550 podróż autokarem

W programie: wycieczki autokarowa po Ziemi Darłowskiej, zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich,
w tym podróż tramwajem wodnym, wyjście do Parku Wodnego „Jan” w Darłówku,
Rejs statkiem po morzu.
Zajęcia sportowe (rozgrywki sportowe na boiskach ośrodka, turnieje gier zespołowych),
zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko integracyjne, kąpiele w morzu i plażowanie.

Kolonia wypoczynkowo – krajoznawcza w Jarosławcu termin 07.08.2020-20.08.2020,
wiek uczestników 10-16 lat. Ośrodek „Solar”, ul. Bałtycka 12
cena 1490 podróż pociągiem ,

1590 podróż autokarem

W programie: wycieczka do Parku Wodnego „Jan” z morską wodą w Darłówku,
wycieczka po Ziemi Darłowskiej, zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, w tym podróż tramwajem
wodnym. Rejs statkiem po morzu, zwiedzanie Muzeum Bursztynu, zwiedzanie latarni morskiej,
Zajęcia sportowe (rozgrywki sportowe na boiskach ośrodka, turnieje gier zespołowych),zabawy
integracyjne, dyskoteki, ognisko.

Zapisów na kolonie dokonują rodzice w siedzibie Towarzystwa , os. Jagiellonów 1 , w Jarosławiu
Godziny otwarcia 10:00 do 17:00 w dni powszednie, telefon do kontaktu 166214687
Rodziny, które potrzebują wsparcia prosimy o złożenie stosownej prośby, w której opiszecie Państwo
sytuację wymagającą pomocy.
W przypadku wyjazdu rodzeństwa przysługuje dodatkowa zniżka 10% kosztów dla drugiego dziecka.

Półkolonie „Kreatywne i sportowe lato w mieście z TPD”
I turnus 29.06- 10.07.2020
II turnus 13.07-24.07.2020
III turnus 27. 07-07.08.2020
W programie: całodzienna wycieczka autokarowa, wyjście do sali zabaw, wyjścia na basen,
zajęcia sportowe, turnieje sprawnościowe, konkursy z nagrodami, gry, zabawy
i projekcje filmów. Warsztaty rozwijające kreatywność, warsztaty kulinarne dla dzieci
i rodziców.
Posiłki: II śniadanie, obiad , podwieczorek
Cena udziału w turnusie 10 dniowym 400 złotych

