
AKCJA LETNIA TPD 2016: MIĘDZYZDROJE 

Miasto Międzyzdroje jest położone między szeroką plażą z wybrzeżem klifowym oraz lasami 

Wolińskiego Parku Narodowego. Czyste wody Zatoki Pomorskiej, odpowiedni leczniczy 

mikroklimat, dzika przyroda i piękny krajobraz są atrakcją dla tysięcy ludzi przybywających 

każdego roku. 

Ośrodek Andromeda jest położony blisko miejskiego stadionu, gdzie znajdują się boiska do 

gry w piłkę nożną i koszykówkę, korty tenisowe. Na tyłach budynku jest plac do koszykówki, 

stół ping-ponga. Jest także miejsce na ognisko i dość ławek aby pomieścić przy nim dużą 

grupę. W budynku znajduje się świetlica, jest tam telewizor oraz wieżna hi-fi. 

Ośrodek kolonijny ,,ANDROMEDA” 

ul. Myśliwska 43,45 

72-500 Międzyzdroje 

ZAPISZ DZIECKO NA TURNUS 

Turnus Czas trwania Koszt** 

I 25.06 – 08.07.2016 r.  (14 dni) 1200 zł 

II 08.07 – 21.07.2016 r.  (14 dni) 1200 zł 

III 21.07 – 03.08.2016 r.  (14 dni) 1200 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 Międzyzdrojów w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie 

tygodnia, resztę należności można wpłacić w całości lub w ratach najpóźniej do 1 czerwca – I 

turnus, do 15 czerwca – II turnus, do 30 czerwca – III turnus 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. 

 


