
AKCJA LETNIA TPD 2016: KARPACZ 

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. 

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. 

Ośrodek Morion 

ul. Nad Łomnicą 7 

58-540 Karpacz 

ZAPISZ DZIECKO NA TURNUS 

Turnus Czas trwania Koszt** 

I 05.08 – 16.08.2016 r. 1080 zł 

II 16.08 – 27.08.2016 r. 1080 zł 

(**) Koszt  może ulec zmianie 

JAK MOŻNA ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE? 

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer 76 724-51-09, wysłać 

wiadomość pod adres 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 zgłosić się 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 do Karpacza w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie tygodnia, 

resztę należności można wpłacić w całości lub w ratach najpóźniej do 30 czerwca na konto: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy Bank Zachodni WBK 83 1090 

2066 0000 0001 1972 8118. W tytule przelewu zawrzeć informacje: imię i nazwisko dziecka, 

turnus, miejscowość kolonii. 

 


