Turnus

Termin

Ilość dni

Cena**

Wiek
uczestnika

Międzyzdroje I (KRUS)*
Międzyzdroje II
Międzyzdroje III
Międzyzdroje IV
Grzybowo
gmina Kołobrzeg
Kudowa - Zdrój I

25.06 – 06.07.2019

12 DNI

06.07 – 16.07.2019

11 DNI

16.07 – 26.07.2019

11 DNI

26.07 – 05.08.2019

11 DNI

(~600zł KRUS)*
1200 ZŁ
1200 ZŁ
1200 ZŁ

8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15

04.08 – 13.08.2019

10 DNI

1200 ZŁ

8 - 15

07.08 – 17.08.2019

11 DNI

1150 ZŁ

8 - 15

Kudowa - Zdrój II
Warszawa

17.08 – 27.08.2019

11 DNI

22.06 – 04.07.2019

13 DNI

(~400zł KRUS)*
1350 ZŁ

8 - 15
8 - 15

* Turnus I w Międzyzdrojach w terminie 25.06.2019 – 06.07.2019 oraz Turnus II w Kudowie-Zdroju 17.08 –
27.08.2019 przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest
ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalnorentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Obecnie
prowadzimy zapisy wstępne, a w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji od FSUSR turnus zostanie zorganizowany
z odpłatnością ok. 600zł w Międzyzdrojach, a ok. 400 zł w Kudowie-Zdroju (całkowity koszt 1350zł w Międzyzdrojach
oraz 1150zł w Kudowie-Zdroju, dokładna odpłatność zależeć będzie od wysokości dofinansowania z Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, np. przy dofinansowaniu 750zł odpłatność wyniesie 600zł
w Międzyzdrojach i 400zł w Kudowie-Zdroju)
** Cena może ulec niewielkim zmianom

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer:
76/ 854 86 44, 76 724 51 09 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:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski,
Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.
Zaliczka na kolonię krajową wynosi 300 zł.
Zaliczkę należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zapisu
dziecka.
Natomiast całkowita zapłata za kolonię powinna być uiszczona
nie później niż 14 dni przed wyjazdem dziecka na kolonię:
Numer konta bankowego:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy
Santander Bank Polska S.A.

83 1090 2066 0000 0001 1972 8118.
TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię dziecka, turnus, miejscowość kolonii.

MIĘDZYZDROJE
Miasto w północno-zachodniej Polsce nad Morzem Bałtyckim. Międzyzdroje są ośrodkiem
wypoczynkowym z tradycjami turystycznymi sięgającymi pierwszej połowy XIX wieku.
Głównymi walorami Międzyzdrojów są piaszczyste plaże, wzniesienia w Paśmie Wolińskim,
bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, historyczne zabudowania uzdrowiskowe i Park
Zdrojowy w nadmorskiej części miasta.
Atrakcje turystyczne Międzyzdrojów obejmują:

Promenadę Gwiazd ,

molo,
gabinet figur, obiekty Wolińskiego Parku Narodowego, w którym znajdują się: Zagroda Pokazowa Żubrów

oraz Muzeum Przyrodnicze z żywymi bielikami,

punkt widokowy – wzgórze Gosań,

a także punkty widokowy Kawcza, kościół św. Piotra Apostoła, kaplica Stella Matutina.

KOLONIE LETNIE TPD W MIĘDZYZDROJACH
dla dzieci w wieku 8-15 lat
TURNUS I*

25.06.2019 – 06.07.2019

(12 DNI)

(~600zł KRUS)*

TURNUS II

06.07.2019 – 16.07.2019

(11 DNI)

CENA 1200 ZŁ**

TURNUS III

16.07.2019 – 26.07.2019

(11 DNI)

CENA 1200 ZŁ**

TURNUS IV

26.07.2019 – 05.08.2019

(11 DNI)

CENA 1200 ZŁ**

* Turnus I w Międzyzdrojach w terminie 25.06.2019 – 06.07.2019 przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci,
których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym
i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Obecnie prowadzimy zapisy wstępne, a w przypadku
uzyskania pozytywnej decyzji od FSUSR turnus zostanie zorganizowany z odpłatnością ok. 600zł (całkowity koszt
1350zł, dokładna odpłatność zależeć będzie od wysokości dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, np. przy dofinansowaniu 750zł odpłatność wyniesie 600zł)
** Cena może ulec niewielkim zmianom

CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem, klimatyzacja
• zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami na piętrze Dom OWK
"Andromeda" ul. Myśliwska 43, 45 72-500 Międzyzdroje
• 4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek kolacja (jedynie w dniu przyjazdu kolacja,
i śniadanie, obiad, podwieczorek w dniu wyjazdu),
• posiłki serwowane
• opiekę pielęgniarki i kadry wychowawczej podczas trwania wypoczynku,
• realizację programu kolonii zgodnie z Programem, z którym Klient zapoznał się
przed zawarciem niniejszej umowy,
•
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota ubezpieczenia NNW
zakres podstawowy - 7. 500 zł)
• opłaty parkingowe,
• pamiątkowe znaczki,
• bilety wstępu.
•

PONADTO:
- zwiedzanie Międzyzdrojów (aleja gwiazd, rynek, przystań rybacka, punkt widokowy Wzgórze 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.

Ośrodek „Andromeda”,
ul. Myśliwska 43,45
72-500 Międzyzdroje
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 ping-ponga. 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.

Stołówka

Pokój

Boisko do kosza

Świetlica

Zdjęcia z poprzednich kolonii w Międzyzdrojach:

Grzybowo
(w gminie Kołobrzegu)
Grzybowo to miejscowość letniskowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie morza, około
300 m od jego brzegu, przy drodze z Kołobrzegu do Mrzeżyna, 6 km od Kołobrzegu.
Grzybowo usytuowane jest dość niezwykle, bo na terenie tzw. depresji grzybowskiej (0,30 1,00 m p.p.m.). Morze Bałtyckie w jego okolicach tworzy akwen zwany Zatoką Grzybowską:
ma ona około 7 km długości, a głębokość wcięcia w ląd wynosi 800m.
Ta nieregularność linii brzegowej sprawia, że woda jest tu cieplejsza niż w Kołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały
pas nadmorski gminy Kołobrzeg, leży w Strefie Chronionego Krajobrazu, obowiązują tu zasady Strefy Ochrony
Uzdrowiskowej.
Kołobrzeg położony jest w północno-zachodniej części Polski, w województwie zachodnio- pomorskim, 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.
Atrakcjami turystycznymi Kołobrzegu są: rejs statkiem,
latarnia morska z której można podziwiać panoramę miasta,

Pomnik
Zaślubin
z Morzem,

Polski

Muzeum Oręża Polskiego, w
którym znajdują się ciekawe zbiory polskich militariów oraz Bastion,
który posiada pokaźną kolekcję sprzętu pancernego,

a także piękna szeroka piaszczysta
plaża, port jachtowy, Bazylika
konkatedralna Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny oraz inne
atrakcje.

KOLONIE LETNIE TPD W GRZYBOWIE
dla dzieci w wieku 8-15 lat
TURNUS I

04.08.2019 – 13.08.2019

(10 DNI)

CENA 1200 ZŁ**

** Cena może ulec niewielkim zmianom

CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem z klimatyzacją,
 zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami na piętrze Ośrodek
Wypoczynkowy "Świt", ul. Nadmorska 52, 78-132 Grzybowo,
 4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (jedynie w dniu przyjazdu kolacja
oraz w dniu wyjazdu śniadanie, obiad i podwieczorek),
 Śniadanie, kolacja w formie bufetu szwedzkiego oraz obiad i podwieczorek serwowany,
 opiekę pielęgniarki i kadry wychowawczej podczas trwania wypoczynku,
 realizację programu kolonii zgodnie z Programem, z którym Klient zapoznał się
przed zawarciem niniejszej umowy,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota ubezpieczenia NNW
zakres podstawowy - 7. 500 zł)

PONADTO:


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.

Ośrodek Wypoczynkowy „Świt”
ul. Nadmorska 52
78-132 Grzybowo k/Kołobrzegu
Położenie: Grzybowo - wczasowisko nadmorskie
położone
na
przedmieściach
Kołobrzegu
(do centrum ok. 5 km), rozciąga się nad morzem,
wokół lasy. Ośrodek umiejscowiony jest w części
nadmorskiej miejscowości, koło ośrodka biegnie droga na plażę. Do morza 350m, czysta i szeroka plaża.
Duży, dobrze zagospodarowany teren – ok. 2 ha. Ośrodek jest ogrodzony, oświetlony, ze stałym dozorem.
Ośrodek Wypoczynkowy „ŚWIT” - ośrodek wczasowo-kolonijny, składa się z budynku głównego (część
noclegowa) i połączonej z nim łącznikiem bazy żywieniowej (jadalnia i zaplecze kuchenne). Obiekt łącznie
może przyjąć grupy do 160 osób. Budynek główny, murowany, trzykondygnacyjny, na parterze (pokoje
z łazienkami), I i II piętro (pokoje z umywalkami). Do pokoi wejścia z wewnętrznego korytarza, na I i II
piętrze korytarz w formie galerii biegnie wokół budynku. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych
z umywalkami. Na I i II piętrze, z jednej strony znajdują się po dwa węzły sanitarne (w każdym: umywalka,
natrysk, WC), z drugiej zespół natrysków (po cztery) oraz węzeł sanitarny (umywalka, natrysk, WC),
po środku zespół toalet. W pokojach z łazienkami wyposażenie o standardzie wczasowym, w każdym
pokoju znajduje się TV. Pokoje z umywalkami wyposażone są w tapczany, półki, stolik z krzesłami, szafę
z półkami i wieszak. Stołówka na parterze budynku (przejście łącznikiem, duża, ładnie urządzona) – 100
miejsc konsumpcyjnych.
Do dyspozycji: dwie świetlice (krzesła, sprzęt dyskotekowy, TV, możliwość wykorzystania na zajęcia
taneczne, podłoże parkiet, 6,5x8,5m), na parterze świetlica na zajęcia z grupami (stoliki, krzesła), hole
na których znajdują się stoły do tenisa stołowego i gry zręcznościowe, miejsce na ognisko (krąg, ławki),
bardzo duży teren rekreacyjny z boiskami: do piłki siatkowej - cementowe, koszykówki - cementowe,
do piłki nożnej - trawa, do badmintona - trawa, plac zabaw, własny parking dla autokaru.

Świetlica na zajęcia

Korytarz

Korytarz

Pokój

Prysznice

Sala gimnastyczna/taneczna

Jadalnia

Boiska sportowe zewnętrzne

Miejsce na ognisko

Zdjęcia z poprzednich kolonii w Kołobrzegu:

KUDOWA-ZDRÓJ
Kudowa Zdrój, kurort posiadającym tradycję uzdrowiskowo-sanatoryjną
sięgającą XVII wieku. Jest miejscowością położoną w dolinie na pograniczu
Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego na wysokości od 370 do 420 m n.p.m.
Posiada doskonałe walory przyrodolecznicze, malownicze szlaki rowerowe
i turystyczne, unikalne obiekty muzealne i kulturowe, nowoczesne zaplecze
sportowe. Kudowa Zdrój cieszy się zasłużonym zainteresowaniem, zarówno
wśród kuracjuszy, jak i turystów.
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.

KOLONIE LETNIE TPD W KUDOWIE-ZDROJU
dla dzieci w wieku 8-15 lat
TURNUS I

07.08.2019 – 17.08.2019

(11 DNI)

CENA 1150 ZŁ**

TURNUS I

17.08.2019 – 27.08.2019

(11 DNI)

(~400zł KRUS)*

* Turnus II w Kudowie-Zdroju 17.08 – 27.08.2019 przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, których co najmniej jedno
z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę
bądź emeryturę z KRUS. Obecnie prowadzimy zapisy wstępne, a w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji od FSUSR
turnus zostanie zorganizowany z odpłatnością ok. 400 zł (całkowity koszt 1150zł, dokładna odpłatność zależeć będzie
od wysokości dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, np. przy dofinansowaniu
750zł odpłatność wyniesie 400zł)

** Cena może ulec niewielkim zmianom

CENA ZAWIERA:









przejazd autokarem, WC, klimatyzacja
4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek kolacja (jedynie w dniu przyjazdu obiad,
podwieczorek i kolacja oraz w dniu wyjazdu śniadanie)
Hotel Uzdrowiskowy „St. George”, ul. Kościuszki 180, 57-350 Kudowa Zdrój , pokoje
3-osobowe z łazienkami
opiekę pielęgniarki i kadry wychowawczej podczas trwania wypoczynku
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota ubezpieczenia NNW
zakres podstawowy - 7. 500 zł)
opłaty parkingowe
pamiątkowe znaczki
bilety wstępu

PONADTO:








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.

Hotel Uzdrowiskowy St. George
Ul. Kościuszki 180
57-350 Kudowa Zdrój
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.

Widok z lotu ptaka

Basen – St. George

okolice Hotelu St. George

Widok Hotelu St. George wewnątrz

Pokoje

Zdjęcia z poprzednich kolonii w Kudowie-Zdroju:

WARSZAWA
Stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto kraju, położone w
jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu,
nad Wisłą.
Historyczne centrum Warszawy zostało w 1980 wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Do rejestru zabytków wpisano natomiast m.in. układy urbanistyczne i
zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego,
obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody oraz zabytki archeologiczne. W rejestrze
zabytków nieruchomych w 2006 wpisanych było ok. 1300 obiektów z obszaru Warszawy.
Większość zniszczonych podczas wojny zabytków odbudowano, choć niekiedy zmieniono
ich wygląd względem przedwojennego. Istnieje jednak w stolicy wiele cennych budynków,
które przetrwały wojnę bez większych zniszczeń.
Do zabytków Warszawy należą min.:

Stare Miasto

Zamek Królewski

Belweder

a także Pałac Kultury i Nauki, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Pałac Prezydencki, Archikatedra św. Jana
Chrzciciela

KOLONIE LETNIE TPD W WARSZAWIE
dla dzieci w wieku 8-15 lat
TURNUS I

22.06.2019 – 04.07.2019

(13 DNI)

CENA 1350 ZŁ**

** Cena może ulec niewielkim zmianom

CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem, WC, klimatyzacja
 zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych (12 noclegów) z łazienkami
na korytarzu w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów",
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa,
 4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (jedynie w dniu przyjazdu
obiad, podwieczorek i kolacja oraz śniadanie w dniu wyjazdu),
 opiekę pielęgniarki i kadry wychowawczej podczas trwania wypoczynku,
 realizację programu kolonii zgodnie z Programem, z którym Klient zapoznał się
przed zawarciem niniejszej umowy,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota ubezpieczenia
NNW zakres podstawowy - 7. 500 zł)
 opłaty parkingowe,
 pamiątkowe znaczki,
 bilety wstępu.

PONADTO:


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.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
"Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
OPIS OŚRODKA:
Proponujemy Państwu organizację wypoczynku dzieci młodzieży
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD ,,Helenów"
zlokalizowanym 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).

Pokoje

Świetlica

WC

Korytarz

Sala gimnastyczna

Jadalnia

MINI ZOO
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Zdjęcia z poprzednich kolonii w Warszawie:

