
Szklarska 

Poręba 

S P O N S O R Z Y 

OFERTA 

KOLONIJNA TPD 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzyzdroje 
Kołobrzeg 

Karpacz 

Kudowa 

Zdrój 

Włochy 

Formia 



 

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer: 

 

76 72 45 109 , 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 

al. Orła Białego 2 w Legnicy.  

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. 
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MIĘDZYZDROJE 
 

Ośrodek „Andromeda”, ul. Myśliwska  43,45   

72-500 Międzyzdroje 

 

TERMINY TURNUSÓW: 

TURNUS I    24.06.2017 – 07.07.2017  (14 DNI) CENA 1240 ZŁ  

TURNUS II    07.07.2017 – 20.07.2017   (14 DNI) CENA 1240 ZŁ 

TURNUS III    20.07.2017 – 31.07.2017   (12 DNI) CENA 1140 ZŁ 

TURNUS IV  31.07.2017 – 11.08.2017   (12 DNI) CENA 1140 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 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.  

Do dyspozycji Państwa dzieci kompleks boisk, usytuowany obok ośrodka.  

 

 

 

 



 

                OWK „Andromeda”                                                            Stołówka 

 

 

             Łóżka jednoosobowe / piętrowe                                   Boisko do kosza  

 

 

                      Świetlica 

 

 

 



KOŁOBRZEG 
Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta  

Społeczne Towarzystwo Oświatowe  

ul. Jedności Narodowej 58a, 78-100 Kołobrzeg 

 

TERMIN TURNUSU: 

TURNUS I  26.06.2017 – 07.07.2017 (12 DNI) CENA 1140 ZŁ 

TURNUS II   07.07.2017 – 18.07.2017 (12 DNI) CENA 1140 ZŁ 

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. 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 Pensjonacie „Oliwia”  w odległości 

400 metrów od Zespołu Szkół Społecznych.  

 

                           Pokoje noclegowe                     Prysznice 

  

                 Strzelnica do broni pneumatycznej     Boisko sportowe zewnętrzne 

   

      Sala gimnastyczna 

 

 



 

KARPACZ 
Ośrodek Morion 

ul. Nad Łomnicą 7 

58-540 Karpacz 

TERMIN TURNUSU: 

TURNUS I    07.08.2017 – 18.08.2017  (12 DNI) CENA 1120 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, piłkarzykami i TV. 

 



 

KUDOWA ZDRÓJ 
Hotel Uzdrowiskowy St. George 

Ul. Kościuszki 180 

57-350 Kudowa Zdrój 
 

TERMINY TURNUSÓW: 

TURNUS I    02.08.2017 – 11.08.2017  (10 DNI) CENA 930 ZŁ  

TURNUS II    11.08.2017 – 22.08.2017   (12 DNI) CENA 1000 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 osobowych.  

 

WYŻYWIENIE 

Wyżywienie w formie serwowanej lub bufetu (do ustalenia): 

- śniadania, 

- obiad, 

- podwieczorek, 

- kolacja 

Pobyt rozpocznie się obiadem a zakończy śniadaniem. 



 

                                                         Kudowa Zdrój –  Hotel St. George 

 

 Basen – St. George                                     okolice Hotelu St. George 

 

 

Widok Hotelu St. George wewnątrz  

 

 



SZKLARSKA 

PORĘBA 
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 

ul. Chopina 6 

58-580 Szklarska Poręba 

TERMIN TURNUSU: 

TURNUS I    01.08.2017 – 11.08.2017  (10 DNI) CENA 800 ZŁ  

Szklarska Poręba położona na skraju dwóch pasm Sudetów Zachodnich: Karkonoszy i Gór Izerskich 

to wymarzone miejsce do uprawiania aktywnego wypoczynku zarówno dla całych rodzin jak i dla 

sportowców. 

OPIS OŚRODKA: 

Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia położony jest w Szklarskiej Porębie Górnej; 

niedaleko stąd do centrum, blisko także do dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Na dużym, 

ogrodzonym terenie znajdują się 4 budynki mieszkalne ze 110 miejscami noclegowymi (pokoje 3-, 4- 

i 5-osobowe) i pełnym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Zapewniona jest całodobowa 

opieka wychowawcza ze strony kadry pedagogicznej, a także opieka medyczna. Nauczyciele i 

opiekunowie ze szkół macierzystych mogą liczyć na pełną współpracę miejscowych wychowawców: 

organizują i współtworzą program pobytu, towarzyszą grupie podczas wycieczek i zajęć szkolnych i 

świetlicowych. Nie brakuje także wspólnych zabaw i rozrywki: dyskoteki, konkursy i zawody 

sportowe są integralną częścią programu pobytu. Dzieci przebywający na kolonii TPD będą mieszkać 

w budynkach Iskra oraz Wulkan.        

                

                 Budynek „Iskra”                                           Budynek „Iskra” pokój 



 

                            

                Budynek „Iskra” – świetlica                                        Budynek „Iskra”  

 

                                     

      Budynek „Wulkan”                                      Budynek „Wulkan” - świetlica 

 

  

 

Budynek „Wulkan” – łazienka 



GŁUCHOŁAZY 
Kompleks Turystyczny „SUDETY” Ośrodek  „Banderoza” 

ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy 

http://www.banderoza.pl/ 

TERMIN TURNUSU: 

TURNUS I    02.07.2017 – 14.07.2017  (12 DNI) CENA 1000 ZŁ  

Ośrodek Banderoza  znajduje się  w Górach Opawskich. Posiada 470 miejsc noclegowych w czterech 

pawilonach oraz pensjonacie. Do dyspozycji uczestników jest 5,5 hektara ogrodzonego terenu, na 

którym znajduje się przestronna jadalnia z pysznymi posiłkami, tereny rekreacyjne oraz całodobowa 

opieka medyczna, ogromna hala sportowa o powierzchni 1800m 
2 

oraz nowo wybudowane boiska 

wielofunkcyjne i piaskowe. Niezapomniany klimat wypoczynku stworzą kąpiele na basenie ośrodka, 

wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem czy też wieczorne ogniska. Uczestnikom wypoczynku 

w Głuchołazach zapewniamy różne atrakcje m. in. dyskoteki, sprzęt sportowy, a także wycieczki 

autokarowe i piesze. Ośrodek „Banderoza” usytuowany jest u podnóża Gór Opawskich i Opawskiego 

Parku Krajobrazowego w których występują przepiękne górzyste widoki dostępne dla turystów 

w każdym wieku. W okolicach Głuchołaz panuje unikatowa fauna i flora, czyste i zdrowe powietrze 

a także znajduje się wiele zabytków architektury i przygraniczne położenie tworzą z Głuchołaz 

Centrum turystyczne południowej Opolszczyzny.  

 
 Cena obejmuje:  

 

Zakwaterowanie w pokojach 4, 6 osobowych (głównie z łóżkami piętrowymi, natryski poza 

pokojami), 

 Wyżywienie: cztery posiłki dziennie  śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady 

porcjowane z możliwością dokładki.  

 Całodobową opiekę medyczną: lekarz i pielęgniarka  

 Opiekę koordynatora oraz pomoc kierownika Ośrodka  oraz 

 Wypożyczalnia gier plenerowych: Twister, Yenga XXL oraz Mega Bierki, i inne.  

 Sesje w Jaskini Solnej  

 Korzystanie z boisk wielofunkcyjnych i piaskowych, siłowni 

 Korzystanie z urządzeń ośrodka (sprzętu sportowego, sprzętu multimedialnego, kawiarenki 

internetowej i innych)  

 Basen odkryty (na terenie ośrodka z ratownikiem)  

 Ogniska, dyskoteki, karaoke,  

 Rajd nocny z pochodniami  

 Możliwość korzystania z pralni na terenie Ośrodka.  

 Korzystanie z sal dydaktycznych  



 

.  

 



  

 

 

  

 

 

 

Ośrodek „Banderoza” oraz plac zabaw 

Jadalnia w Ośrodku „Banderoza” 

Basen na terenie Ośrodka „Banderoza” 



 

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 10 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 

15.07 - 28.07.2017 

29.07 - 12.08.2017 

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) ! 

     

       

 

 



 
 


