Aby zapisać dziecko na zimowisko 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 zimowiska należy się zgłosić do naszej
siedziby Al. Orła Białego 2 w Legnicy.
TPD oferuje 10% zniżki w opłacie za zimowisko dla dzieci z rodzin
wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę
Legnica.
Istnieje możliwość dofinansowania dla rodzin o trudnej sytuacji
materialnej (składanie wniosków w styczniu 2018 r.)
Zaliczkę na zimowisko w wysokości 200 zł 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, miejscowość
zimowiska

Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej do dnia 5 stycznia
2018 roku !!!

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

13.01.2018 – 23.01.2018

(11 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, piłkarzykami i TV.

Plan Zimowiska TPD w Karpaczu 13.01.2018 r. – 23.01.2018 r.
(Ośrodek „Morion” , Nad Łomnicą 7, 58 -540 Karpacz)
Dzień
1.

Przed południem

Po południu

Wyjazd z Legnicy do Karpacza. Zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego Jeleniej Górze. Przejazd
do Karpacza i zakwaterowanie w ośrodku Morion,
podział na grupy, uroczysty apel powitalny,
przegląd higieny osobistej. Zapoznanie z
regulaminami, programem oraz kadrą zimowiska.

Wieczorem
Spotkanie integracyjne uczestników
zimowiska.
Wspólny kominek.

2.

Zwiedzanie Karpacza
Dolnego.

Rozmowa kierowana
oraz zajęcia
warsztatowe na temat
higieny osobistej.

Dyskoteka integracyjna - tańczyć każdy
może.

3.

Kąpiel w Aquaparku

Saneczkowanie,
konkurs na
najpiękniejszą rzeźbę ze
śniegu.
Aktywne zajęcia
ruchowe na świeżym
powietrzu.

Kreatywne zajęcia połączone z
elementami arteterapii
i socjoterapii.

4.

Zwiedzanie Muzeum
Sportu i Turystki w
Karpaczu.
Zwiedzanie Muzeum
Minerałów w Karpaczu.

Zimowa Olimpiada
sportowa TPD.

Pogadanka na temat uzależnień od
środków psychoaktywnych. Konkurs
wszechstronnej wiedzy
„Jak żyć zdrowo bez uzależnień”.

5.

Zwiedzanie Muzeum
Zabawek w Karpaczu

Konkurs plastyczny
„Piękno Karkonoszy”

Konkurs „Mam talent”, dyskoteka.

6.

Spacer szlakiem Doliny
Łomniczki.

Spotkanie z ciekawym
człowiekiem/
Zwiedzanie Centrum
Edukacyjnego
Karkonoskiego Parku
Narodowego.

Praca w grupach warsztatowych ,
opracowywanie plakatu „Uzależnieniom
mówimy NIE, przeciwdziałamy
demoralizacji”.

7.

Kąpiel w Aquaparku

Konkurs na najciekawszy strój, bal
karnawałowy kostiumowy.

8.

Wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby.
Piesza wycieczka szlakiem turystycznym do
Wodospadu Szklarka. Zwiedzanie Huty Julia/
Lodowisko.

Oglądanie filmów profilaktycznych.

9.

Spacer po centrum
Karpacza

Gry i zabawy
edukacyjne na

Konkurs tańca / konkurs „Mały
Omnibus”

10.

Spacer po Karpaczu.

Konkurs „Wiedzy o
Karkonoszach”.

Kominek, dyskoteka pożegnalna.

11.

Pożegnalny spacer po Karpaczu, apel z
wręczeniem nagród i medali, pakowanie bagaży i
przygotowanie do powrotu z zimowiska,
podsumowanie konkursu czystości. Powrót do
Legnicy. W drodze powrotnej zwiedzanie św.
Wang.

*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

13.01.2018 – 20.01.2018

(8 DNI)

CENA 720 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:
- 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

Ramowy plan zimowiska w Kudowie Zdrój
13.01.2018 r. - 20.01.2018 r.
DZIEŃ

PRZED POŁUDNIEM

PO POŁUDNIU

WIECZOREM

Wyjazd z Legnicy do Kudowy
Zdrój

Zakwaterowanie, podział na
grupy, apel powitalny,
przegląd higieny osobistej

Wspólny kominek – poznajmy
się, poznajemy program
kolonii, kadrę zimowiska.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spacer po najbliższej okolicy.
Rozmowa kierowana oraz
zajęcia warsztatowe na temat
higieny osobistej
Saneczkowanie, konkurs na
najpiękniejszą rzeźbę ze
śniegu.
Aktywne zajęcia ruchowe na
świeżym powietrzu

8.

Kreatywne zajęcia
połączone z elementami
arteterapii
i socjoterapii

Wycieczka autokarowa do centrum Kudowy Zdrój,
zwiedzanie miasta, Parku Zdrojowego z degustacją wód
mineralnych oraz Ekocentrum Parku Narodowego Gór
Stołowych, Szlak Ginących Zawodów/ Kaplica Czaszek
Kąpiel w basenie hotelowym
Konkurs plastyczny pt. „
Piękno Gór Stołowych ”.
Wycieczka piesza
Olimpiada sportowa
Konkurs wiedzy nt. Gór
Stołowych i okolicach

7.

Kąpiel w basenie
hotelowym. Gry i zabawy
rekreacyjne.

Konkurs wiedzy „Mały
Omnibus”z nagrodami.
Kąpiel w basenie hotelowy.

Spotkanie integracyjne
uczestników zimowiska.
Wspólny kominek
Dyskoteka integracyjna tańczyć każdy może

Pogadanka na temat
uzależnień oraz zdrowego
odżywiania, filmy, konkurs
wiedzy z nagrodami „Żyjmy
zdrowo i bezpiecznie”

Dyskoteka integracyjna

Pogadanka na temat
savoir vivre.
Konkurs „Mam talent
Konkurs kolęd

Konkurs na najciekawszy
strój, bal karnawałowy
kostiumowy. Dyskoteka
pożegnalna połączona z
konkursem tańca

Pakowanie się, przygotowanie do podróży. Apel pożegnalny, wręczenie nagród i medali za
rozgrywki sportowe, podsumowanie konkursu czystości. Wyjazd do Legnicy. Około
godziny 16:00 przyjazd do Legnicy

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

