SPONSORZY
Międzyzdroje

Kołobrzeg

OFERTA
KOLONIJNA TPD
2018

Bukowiec
Karpacz

Włochy
Formia

Kudowa
Zdrój

Warszawa

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer:
76/ 854 86 44, lub wysłać e-mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą o
zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, pełne dane
dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego.
Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy się zgłosić do naszej siedziby
Starostwo Powiatowe, Plac Słowiański 1 w Legnicy (pokój nr 427 tj. 4
piętro)
TPD oferuje 10% zniżki w opłacie za kolonie letnie krajowe dla dzieci
z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wydaną przez
Gminę Legnica.
Istnieje możliwość dofinansowania dla rodzin o trudnej sytuacji
materialnej.
Zaliczkę na kolonie w wysokości 200 zł na kolonie w Polsce oraz 400 zł
na kolonie zagraniczne należy wpłacać w terminie tygodnia na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy Bank
Zachodni WBK 83 1090 2066 0000 0001 1972 8118.
TYTUŁ PRZELEWU: Imię i nazwisko dziecka, turnus, miejscowość
kolonii.

Całkowita płatność kolonii powinna być uiszczona do
11 czerwca 2018. W przypadku zapisu w terminie
wakacyjnym całkowita płatność powinna wpłynąć na
konto bankowe na 14 dni przed wyjazdem turnusu.

MIĘDZYZDROJE
Ośrodek „Andromeda”, ul. Myśliwska 43,45
72-500 Międzyzdroje
TERMINY TURNUSÓW:
TURNUS I

25.06.2018 – 08.07.2018

(14 DNI)

CENA 1340 ZŁ

TURNUS II

08.07.2018 – 19.07.2018

(12 DNI)

CENA 1240 ZŁ

TURNUS III

19.07.2018 – 30.07.2018

(12 DNI)

CENA 1240 ZŁ

TURNUS IV

30.07.2018 – 10.08.2018

(12 DNI)

CENA 1240 ZŁ

Ośrodek kolonijny Andromeda znajduje się w Międzyzdrojach. Jest usytułowany blisko miejskiego
stadionu, gdzie znajdują się boiska do gry w piłkę nożną i koszykową oraz korty tenisowe. Ze
względu na to, że Międzyzdroje nie są dużym miastem, z ośrodka nie jest nigdzie daleko. Na jego
terenie jest stołówka z własną kuchnią. Na tyłach budynku jest plac do koszykówki, stół do pingponga. Jest także miejsce na ognisko i dość ławek aby pomieścić przy nim dużą grupę młodzieży. W
budynku znajduje się świetlica, jest tam telewizor oraz wieża hi-fi.
W PROGRAMIE KOLONII:*
- zwiedzanie Międzyzdrojów (aleja gwiazd, rynek, przystań rybacka, punkt widokowy „Góra
Gosań”, Muzeum Przyrodnicze).
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń, wiedzy,
olimpiada sportowa).
- kąpiel i plażowanie, rejs statkiem po morzu, spacer po molo, ognisko, dyskoteki.
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, Pomnika
Zaślubin z morzem, Latarni Morskiej, Katedry.

- wycieczka autokarowa „Krajobraz Wyspy Wolin”, zwiedzanie Świnoujścia- portu oraz latarni
morskiej.
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.

*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności

OWK „Andromeda”

Łóżka jednoosobowe / piętrowe

Świetlica

Stołówka

Boisko do kosza

KOŁOBRZEG
Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Jedności Narodowej 58a, 78-100 Kołobrzeg

TERMIN TURNUSU:
TURNUS I

30.06.2018 – 11.07.2018

(12 DNI)

CENA 1300 ZŁ

TURNUS II

11.07.2018 – 22.07.2018

(12 DNI)

CENA 1300 ZŁ

Kołobrzeg położony jest w północno-zachodniej części Polski, w województwie zachodniopomorskim, u ujścia rzeki Parsęty. W Kołobrzegu znajduje się port morski, pełniący rozmaite
funkcje, m.in. handlową, rybacką, jachtową oraz pasażerską, molo o długości 220 metrów. Miasto
jest przyjazne turystom, ponieważ panuje tu wspaniały klimat oraz dobra atmosfera. Atrakcjami
turystycznymi Kołobrzegu są: rejs statkiem, latarnia morska z której można podziwiać panoramę
miasta, Muzeum Oręża Polskiego, w którym znają się ciekawe zbiory polskich militariów oraz
Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion, który posiada pokaźną kolekcję sprzętu pancernego, piękna
szeroka piaszczysta plaża, port jachtowy, Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, Bazylika konkatedralna
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz inne atrakcje.

OPIS OŚRODKA:
Baza noclegowa tworzona jest w budynku aktualnie działającej szkoły i przyległym do niej terenie.
Pokoje w szkole są 2,4,5.6 i 7 osobowe. Na każdych z czterech kondygnacji

jest prysznic dwu-

kabinowy oraz cztery sanitariaty, dwa męskie i dwa damskie. W sumie w szkole znajduje się 9 kabin
prysznicowych i 14 sanitariatów. Szkoła dysponuje salą w pełni wyposażoną gimnastyczną
z szatniami oraz własnymi natryskami 6 szt. i 4 sanitariatami. Posiada strzelnicę do broni
pneumatycznej. Na terenie szkoły jest nowoczesne boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna,
koszykówka, siatkówka, tenis ziemny). Budynek położony jest w odległości ok. 400 m od morza,
w pobliżu parku miejskiego.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie (porcjowane), obiad, podwieczorek i kolacja (porcjowana) w Domu Rybaka – Ośrodek
Wypoczynkowy w odległości 300 metrów od Zespołu Szkół Społecznych.
W PROGRAMIE KOLONII:*
- zwiedzanie Kołobrzegu (piesza wędrówka szlakiem im. Jana Frankowskiego, Pomnik
Zaślubin z morzem, latarnia morska, wycieczka piesza krainą Parsęty, rynek, Wieża ciśnień,
Muzeum Oręża Polskiego oraz Bazylika Konkatedralnej)
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń, wiedzy,
olimpiada sportowa)
- kąpiel i plażowanie, rejs statkiem po morzu, spacer po molo, ognisko, dyskoteki.
-wycieczka autokarowa do Rewala, Trzebiatowa i Międzyzdrojów.
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności

Prysznice

Pokoje noclegowe

Strzelnica do broni pneumatycznej

Boisko sportowe zewnętrzne

Sala gimnastyczna

KARPACZ
Ośrodek Morion
ul. Nad Łomnicą 7
58-540 Karpacz
TERMIN TURNUSU:
TURNUS I

08.07.2018 – 17.07.2018

(10 DNI)

CENA 950 ZŁ

Karpacz ze względu na bogate walory turystyczne z każdym rokiem staje się coraz bardziej
popularny zarówno wśród rodzimych turystów jak i cudzoziemców. Karpacz jest ośrodkiem
sportowo – rekreacyjnym zarówno latem, jak i zimą. Wypoczynek w Karpaczu to głównie turystyka.
Do dyspozycji turystów i wczasowiczów jest wyciąg krzesełkowy na Kopę, letni tor saneczkowy,
zimowy tor saneczkowy, wyciągi narciarskie, dwie skocznie narciarskie i korty tenisowe.
OPIS OŚRODKA:
Ośrodek ,,Morion” jest położony w samym centrum Karpacza, Wewnątrz budynku znajdują się 2-,3,4- osobowe z łazienkami i typu studio (dwa pokoje z przedpokojem do jednej łazienki) oraz pyszne
jedzenie. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw, grill i miejsce na ognisko. Do dyspozycji
pozostają sale z bilardem, ping-pong, piłkarzyki i TV.
W PROGRAMIE KOLONII:*
- zwiedzanie Karpacza (rzeka Łomnicy i zapora, stary tor saneczkowy, Muzeum Sportu i
Turystki. Zwiedzanie Muzeum Minerałów, Aleja miłośników motorów Harley Davidson,
Krucze Skały, Świątynia Wang, Muzeum Zabawek, Skwer Zdobywców).
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń, wiedzy,
olimpiada sportowa).
- kąpiel w basenie, ognisko, dyskoteki.
- wycieczka autokarowa do Jeleniej Góry. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Kąpiel w
Termach Cieplickich, pijalnia wód w Cieplicach. Wycieczka autokarowa do Szklarskiej
Poręby: zwiedzanie wodospadu Szklarki.
- wycieczka do Western City lub do Kopalni Uranu w Kowarach

- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności

KUDOWA ZDRÓJ
Hotel Uzdrowiskowy St. George
Ul. Kościuszki 180
57-350 Kudowa Zdrój
TERMINY TURNUSÓW:
TURNUS I

03.08.2018 – 14.08.2018

(12 DNI)

CENA 1100 ZŁ

TURNUS II

14.08.2018 – 25.08.2018

(12DNI)

CENA 1100 ZŁ

Kudowa Zdrój jest miejscowością położoną w dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza
Orlickiego na wysokości od 370 do 420 m n.p.m. Głównymi atrakcjami turystycznymi Kudowy są
położona w dzielnicy miasta Czermna Kaplica Czaszek - jedna z trzech w Europie, odrestaurowany
Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych (wody arsenowe) i otwarte w 2002 r. kryte kąpielisko.
Ponadto Kudowa jest dogodnym punktem wypadowym dla jednodniowych wycieczek w Góry
Stołowe (Szczeliniec Wielki, rezerwat Błędne Skały), sanktuarium w Wambierzycach. W Kudowie
działa również Muzeum Zabawek, Muzeum Żaby, gromadzące wszelkie gadżety związane z tym
płazem oraz Szlak Ginących Zawodów. W niedalekiej odległości od Kudowy Zdrój (19km) znajduje
się Zieleniec z największym ośrodkiem narciarskim w Kotlinie Kłodzkiej. Leży on na wysokości ok.
950 m. n. p. m. w paśmie Gór Orlickich.

OPIS OŚRODKA
W Hotelu Uzdrowiskowym St. George Kudowa-Zdrój znajdziecie Państwo wszystko, co jest
potrzebne do zrelaksowania się i regeneracji organizmu. Kompleks położony jest nieopodal Parku
Narodowego Gór Stołowych, który zapewnia przepiękne krajobrazy i zdrowe, świeże powietrze.
Dostęp do basenu w wyznaczonych godzinach.

POKOJE
Zakwaterowanie w pokojach 3/4 osobowych.

WYŻYWIENIE
Wyżywienie w formie serwowanej lub bufetu (do ustalenia):
- śniadania,
- obiad,
- podwieczorek,
- kolacja
Pobyt rozpocznie się obiadem a zakończy śniadaniem.

W PROGRAMIE KOLONII:*
- zwiedzanie Kudowy Zdrój oraz okolic (szlaki turystyczne, Pstrążna, Narodowy Park Gór
Stołowych, zwiedzanie miasta, Parku Zdrojowego z degustacją wód mineralnych)
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń ,wiedzy,
olimpiada sportowa).
- kąpiel w basenie hotelowym, ognisko, dyskoteki.
- wycieczka autokarowa do Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, Szlak Ginących
Zawodów/ Kaplica Czaszek.
- wycieczka autokarowa do Czech (zakupy słodyczy po czeskiej stronie miasta)/ Kłodzkazwiedzanie starówki i Twierdzy Kłodzkiej, Polanicy Zdrój i Dusznik Zdrój – zwiedzanie
parków zdrojowych, degustacja wód mineralnych.
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności

Kudowa Zdrój – Hotel St. George

Basen – St. George

okolice Hotelu St. George

Widok Hotelu St. George wewnątrz

BUKOWIEC
OŚRODEK WCZASÓW DZIECIĘCYCH
„MARGO”
Bukowiec, ul. Robotnicza 27
58-533 Mysłakowice
strona internetowa ośrodka:

http://www.dwdbukowiec.pl/

TERMIN TURNUSU:
TURNUS I

23.07.2018 – 02.08. 2018

(11 DNI)

CENA 900 zł

OPIS OŚRODKA:
Bukowiec k/Karpacza to malownicza miejscowość położona na terenie Rudawskiego Parku
Krajobrazowego, otoczona pasmem Karkonoszy i Rudaw Janowickich. Przepiękne tereny
i krajobrazy czynią z naszego ośrodka atrakcyjne miejsce do wszelkich form wypoczynku: zielonych
szkół, wycieczek, zimowisk i kolonii. W pobliżu ośrodka znajduje się szlak romantyczny: Świątynia
Ateny, Pałac Bukowiec, Ruiny Opactwa, Wieża Widokowa, Brama Kloeberga itd. oraz liczne szlaki
piesze i rowerowe.
Ośrodek Wczasów Dziecięcych MARGO jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną do rejestru
placówek oświatowych powiatu jeleniogórskiego. Zakwaterowanie uczestników odbywa się
w jednym budynku przystosowanym na 85 miejsc noclegowych. Pokoje w ośrodku są 1,2,3,4,5
i wieloosobowe. Na jego terenie jest stołówka z własną kuchnią. Jest także miejsce na ognisko i dość
ławek aby pomieścić przy nim dużą grupę młodzieży. W budynku znajduje się świetlica, jest tam
telewizor oraz wieża hi-fi, piłkarzyki i stół do ping-ponga.
WYŻYWIENIE:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja / lub
śniadanie, prowiant, obiadokolacja (wycieczka całodniowa)

PROGRAM KOLONII:*
- zwiedzanie Bukowca (punkt widokowy, ruiny Opactwa, Pieczara, Świątynia Ateny, Pałac,
Bukowiec Wieża ruiny, Rudawski Park Krajobrazowy)
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń, wiedzy,
ruchu drogowym, olimpiada sportowa).
- zajęcia edukacyjne (teatralne, muzyczno-ruchowe, profilaktyczne)
- kąpiel w basenie, ognisko z kiełbaskami, dyskoteki.
- wycieczka autokarowa do Jeleniej Góry. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Pijalnia Wód
w Cieplicach, Rynku i Starego Miasta.
- wycieczka autokarowa do Karpacza: Świątynia Wang, Muzeum Zabawek
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności
ZDJĘCIA OŚRODKA WCZASÓW DZIECIĘCYCH „MARGO”

OWD „MARGO”
BUKOWIEC

PRYSZNIC

ŚWIETLICA

STOŁÓWKA

POKOJE

OKOLICE OŚRODKA

PAŁAC W BUKOWCU

WIDOK Z WIEŻY W
BUKOWCU

HERBACIARNIA
W BUKOWCU

WIDOK Z HERBACIARNI
NA KARKONOSZE

WARSZAWA
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa

TERMIN TURNUSU:
TURNUS I

23.06.2018 – 06.07.2018

(14 DNI)

CENA 1400 ZŁ

OPIS OŚRODKA:
Proponujemy Państwu organizację wypoczynku dzieci młodzieży
Edukacji i Opieki TPD ,,Helenów" zlokalizowanym

w Centrum Rehabilitacji,

w Warszawie - Międzylesiu, na terenie

Krajobrazowego Parku Mazowieckiego w Dzielnicy Wawer m. ST. Warszawy. W dobrze
zagospodarowanym - szesnasto hektarowym lesie, wśród pięknej przyrody można odpocząć i się
zregenerować w specyficznym mikroklimacie.
Teren jest ogrodzony, oświetlony, budynek i otoczenie objęte monitoringiem.
Centrum „Helenów” posiada własny, duży parking dla samochodów oraz autokarów.
Zakwaterowanie w budynku

2 - kondygnacyjnym, murowanym - posiadającym

60 miejsc

noclegowych. Ośrodek oferuje zakwaterowanie dla grup kolonijnych i obozowych w pokojach 3,4
osobowych. Pokoje wyposażone

są w lóżka z wygodnymi materacami, szafki nocne, półki

wiszące, stolik, krzesła i szafy. Łazienki na korytarzu, 5 świetlic wyposażonych w komputery
z dostępem do Internetu oraz telewizor, duża przestronna stołówka (3 posiłki dziennie - śniadanie,
obiad, kolacja).
Na terenie placówki

znajduje się minii zoo, do dyspozycji są place zabaw, ścieżka zdrowia,

zewnętrzna siłowania, trawiaste tereny rekreacyjne z boiskami do gry oraz wytyczone miejsce na
ognisko (krąg, ławki).

PROGRAM KOLONII:*
- zwiedzanie Warszawy (Zamek Królewski, Stare Miasto, Pomnik Małego Powstańca, Pałac
Kultury, Belweder, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Józefa Piłsudskiego)
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń, wiedzy,
olimpiada sportowa).
- wycieczki autokarowe.
- Centrum Nauki Kopernik, kąpiel w basenie, ognisko, dyskoteki.
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku.
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności

TOALETA

KORYTARZ

POKÓJ

POKÓJ

JADALNIA

ŚWIETLICA

BOISKO

SALA GIMNASTYCZNA

MINI ZOO

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki
TPD "Helenów"

Włochy
Formia
Camping Gianola
W związku z ogromnym zainteresowaniem zagranicznych kolonii, Zarząd Oddziału Miejskiego
zdecydował się kontynuować ofertę o wakacyjny wyjazd na obóz do Włoch. Z pomocą jednej z
naszych długoletnich przewodniczących koła Przyjaciół Dzieci, która od lat organizuje obozy
młodzieżowe w Wiecznym Mieście stworzyliśmy ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17
lat do Formii, malowniczej miejscowości nad morzem Tyrreńskim, u podnóża Apeninów.
Piaszczyste plaże, lazurowe morze oraz moc atrakcji dla miłośników sportów wodnych i gór.
Spędzając wakacje w Formii ma się okazję do wypoczynku, a jednocześnie do przeniesienia się,
przez chwilę w antyczne czasy naszej europejskiej kultury, jest to bowiem miejsce, które stanowi
niepowtarzalną bazę wypadową do najsłynniejszych miejsc całej Italii, m.in. Rzymu, Pompei,
Neapolu, przepięknej wyspy Capri i Monte Casino.
Kąpiele morskie i słoneczne, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, mnóstwo tańca i ZUMBY,
uśmiech, zabawa i muzyka!
Bądź z nami w dobrej FORMII(e)! :)
ZAKWATEROWANIE
Camping “Gianola”. Noclegi w namiotach willowych lub w przyczepach kempingowych. Obszar
odgrodzony, bezpieczny do zabaw na powietrzu, wyposażony w węzły sanitarne. Nocą temperatura
w tym okresie sięga do 25 stopni.
WYŻYWIENIE
śniadanie i ciepły posiłek w formie obiadokolacji
TRANSPORT
autokar z klimatyzacją, WC, barkiem oraz video; przejazd przez Czechy i Austrię
UBEZPIECZENIE
NNW, KL
OPIEKA
opieka polskiego pilota i rezydenta, tłumacza, wykwalifikowana kadra TPD
TERMINY
14.07.2018 – 27.07.2018
28.07.2018 – 10.08.2018
KOSZT
1650zł./os.
+ 60 euro wszystkie wycieczki fakultatywne + 14 euro na statek w Wenecji
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Organizatorzy oferują całodniowe/popołudniowe/wieczorne wycieczki do Rzymu, Watykanu, Monte
Cassino, Pompei, na Wezewiusza, Gaeta, Sperlongi, a w drodze powrotnej do Wenecji!

Potrzebny paszport/lub dowód osobisty oraz Karta EKUZ (wydawana bezpłatnie w Oddziale
NFZ) !

