
ZIMOWISKO 2019ZIMOWISKO 2019  

   OFERTA 

SPECJALNA KARPACZ 

TURNUS Miejsce Czas trwania Liczba osób Wiek Koszt 

I 
KUDOWA     

ZDRÓJ 

26.01.-02.02.2019  

(8 dni)            
45 8-15 750,00 zł 

I KARPACZ * 

28.01-06.02.2019 
(10 dni—tylko 

FSUSR) 
45 8-15 350,00 zł 

KUDOWA ZDRÓJ 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY  



Aby zapisać dziecko na zimowisko należy zadzwonić pod numer: 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 zimowisko należy się zgłosić do naszej 

siedziby—Al. Orła Białego 2 w Legnicy. 

 

I ZIMOWISKO  - 8 -dniowe od 26 stycznia do 2 lutego 2019r. w Kudowie Zdrój 

– HOTEL Uzdrowiskowy St. George dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt 

zimowiska 750 zł 

 

II ZIMOWISKO - 10 - dniowe od 28 stycznia do 06 lutego 2019r. w Karpaczu – 

Dom Wczasowy „Morion” dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt   zimowiska 350 

zł* 

 

*Zimowisko w Karpaczu przeznaczone 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. 

 

Po karty kwalifikacyjne należy się zgłosić do siedziby Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 

Dziecko zostanie zakwalifikowane po wpłacie do 10 dni od pobrania karty 

przez rodziców 200 zł zaliczki.  

Zaliczkę na zimowisko w wysokości 200 zł należy wpłacać w terminie 

do 10 dni od pobrania karty na konto: 

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 

zimowiska 

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia 2019 roku. 

 

 Ze względu na wysoki standard obiektów prosimy kwalifikować uczestników, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych i potrafiących przestrzegać regulaminy wypoczynku. 

Dzieci wywodzące się z rodzin posiadających kartę dużej rodziny  z Legnicy 

mogą liczyć na 10 % zniżki. 

  

Termin ostatecznego zwrotu kart kwalifikacyjnych i wpłat za zimowisko mija 

10 stycznia 2019 r. 



KUDOWA ZDRÓJ 
Hotel Uzdrowiskowy St. George 

ul. Kościuszki 180 
57-350 Kudowa Zdrój 

TERMINY TURNUSÓW: 

TURNUS I   26.01.2019 – 02.02.2019  (8 DNI) CENA 750 ZŁ  

 
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.  
 

 

 



- w Kudowie działa również Muzeum Zabawek oraz Muzeum Żaby, gromadzące wszelkie 
gadżety związane z tym płazem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- istnieje także Szlak Ginących Zawodów związany z 
tematyką zawodów, które z  różnych przyczyn stają się mniej popularne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Informacje o ośrodku 

W Hotelu Uzdrowiskowym St. George Kudowa-Zdrój znajdziecie Państwo wszystko, co jest 
potrzebne do zrelaksowania się i regeneracji organizmu. Hotel Uzdrowiskowy St. George wraz z 
Centrum Kongresowym i Kliniką Zdrowia i Urody położony w Kudowie Zdroju w otoczeniu Parku 
Narodowego Gór Stołowych na wysokości 590 m. n.p.m. blisko 5000 m. od centrum miasta, 
stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji sił. Malownicze krajobrazy, 
nasłonecznione zbocza, zdrowe górskie powietrze to argumenty do pozostania w tym miejscu na 
dłużej.  
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. 



Zdjęcia dzieci z wyjazdu na ZIMOWISKO w Kudowie-Zdroju 



Widok Hotelu St. George wewnątrz  

Basen – St. George                                      okolice Hotelu St. George  

KUDOWA ZDRÓJ –  Hotel St. George 

Więcej informacji o ośrodku: 
http://www.kudowa.st-george.pl 



Ramowy plan zimowiska w Kudowie Zdrój 
26.01.2019 r. - 02.02.2019 r. 

  
DZIEŃ 

  

PRZED POŁUDNIEM PO POŁUDNIU WIECZOREM 

1.        

Sobota  

Wyjazd z Legnicy do Kudowy 

Zdrój 

Zakwaterowanie, podział na 

grupy, apel powitalny, prze-

gląd higieny osobistej 

Wspólny kominek – poznaj-

my się, poznajemy program 

kolonii, kadrę zimowiska. 
Spotkanie integracyjne 

uczestników zimowiska. 

Wspólny kominek 

2.  

Niedziela  

Spacer po najbliższej okolicy. 
Rozmowa kierowana oraz zaję-

cia warsztatowe  na temat higie-

ny osobistej 

Kąpiel w basenie hotelowym. 

Gry i zabawy rekreacyjne. 

Dyskoteka integracyjna -  

tańczyć każdy może 

3.  

Poniedz.  

Saneczkowanie, konkurs na 
najpiękniejszą rzeźbę ze śniegu. 

Aktywne zajęcia ruchowe na 

świeżym powietrzu lub wyciecz-

ka do Kłodzka i Duszników-

Zdroju 

Kreatywne zajęcia połączone 

z elementami arteterapii 
i socjoterapii 

Pogadanka na temat  uzależ-

nień oraz zdrowego odżywia-

nia, filmy, konkurs wiedzy        

z nagrodami „Żyjmy zdrowo 

i bezpiecznie” 

4.  

Wtorek  

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 

Dyskoteka integracyjna 

5.  

Środa  

Konkurs plastyczny pt. „ Piękno 

Gór Stołowych ”. Wycieczka 

piesza 

Kąpiel w basenie hotelowym 
  

Pogadanka na temat 
savoir vivre. 

Konkurs „Mam talent 
  

6.   

Czwartek 

Olimpiada sportowa Konkurs wiedzy „Mały 

Omnibus”z nagrodami. 

Konkurs kolęd 

7.  

Piątek  

Konkurs wiedzy nt. Gór Stoło-

wych i okolicach 

Kąpiel w basenie hotelowy. Konkurs na najciekawszy 

strój, bal karnawałowy ko-

stiumowy.  Dyskoteka poże-

gnalna połączona z konkur-

sem tańca 

  

8.   

Sobota 

Pakowanie się,  przygotowanie do podróży. Apel pożegnalny, wręczenie nagród i medali za roz-

grywki 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 



KARPACZ 
Ośrodek Morion 

ul. Nad Łomnicą 7 
58-540 Karpacz 

TERMINY TURNUSÓW: 

TURNUS I   28.01.2019 – 06.02.2019  (10 DNI) CENA 350 ZŁ 
 Zimowisko w Karpaczu przeznaczone 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 

Karpacz to urokliwy i klimatyczny kurort górski, położony w województwie dolnośląskim, 

w samym sercu najwyższego pasma Sudetów – Karkonoszy. Ze względu na swoją lokalizację 

i  przepiękne walory przyrodnicze, miejscowość ta tętni życiem przez cały rok. Nie sposób się tu 

nudzić, miasto przygotowało bowiem fantastyczne atrakcje zarówno dla dorosłych, 

jak  i  dla  dzieci. Wśród nich znajdują się m.in.: Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki, 

Karkonoskie Tajemnice, 2 wystawy klocków lego, 2 tory saneczkowe, aquaparki, kręgielnie, parki 

linowe, Bajkowa Chata, Park Bajek, boiska sportowe, całoroczne lodowisko i liczne zabytki, 

spośród których najsłynniejszym jest piękna Świątynia Wang.  



KARPACZ I okolice 

Kościółek Wang  Wodospad Szklarka 

Huta Julia 

Widoki z gór 

Śnieżka  



OPIS OŚRODKA: 

Dom wczasowy Morion położony jest w ścisłym centrum Karpacza, zaledwie 200 metrów od 
głównego deptaka i o krok od rzeki Łomnicy i utworzonej na niej malowniczej zapory, będącej 
chętnie odwiedzanym miejscem spacerowym. 

Błoga cisza, świeże, górskie powietrze, przepiękne panoramy Karkonoszy, rozciągające się z 

niemal wszystkich okien to gwarantowane atrakcje, będące niezwykłym atutem naszej 

lokalizacji. 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. 

Więcej informacji: 

http://morion.karpacz.pl/ 



Zdjęcia dzieci z wyjazdu na ZIMOWISKO w Karpaczu 



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

Plan Zimowiska TPD w Karpaczu 28.01.2019 r. – 06.02.2019 r. (Dom Wczasowy „Morion” , Nad 

Łomnicą 7, 58 -540 Karpacz) 

Dzień Przed południem Po południu Wieczorem 

1. Wyjazd z Legnicy do Karpacza. Przejazd do Karpacza 

i zakwaterowanie w ośrodku Morion, podział na grupy, uroczysty 

apel powitalny, przegląd higieny osobistej. Zapoznanie  

z regulaminami, programem oraz kadrą zimowiska. 

  

Spotkanie integracyjne uczestników 

zimowiska. 

2. Zwiedzanie Muzeum Sportu 

i Turystki w Karpaczu.  

Zwiedzanie Muzeum Minerałów  

w Karpaczu. 

Zwiedzanie Kruczych Skał. 

Rozmowa kierowana  

oraz zajęcia warsztatowe   

na temat higieny osobistej. 

Oglądanie filmów profilaktycznych. 

Pogadanka na temat uzależnień  

od środków psychoaktywnych.  

Dyskoteka integracyjna tańczyć każdy 

może.. 

3. Zwiedzanie Muzeum Zabawek w 

Karpaczu. 

Spacer szlakiem Doliny 

Łomniczki. 

Saneczkowanie, konkurs  

na najpiękniejszą rzeźbę 

ze śniegu. 

Aktywne zajęcia ruchowe 

na świeżym powietrzu 

lub w gry i zabawy w Domu 

Wczasowym „Morion”. 

Praca w grupach warsztatowych , 

opracowywanie plakatu 

„Uzależnieniom mówimy NIE,  

przeciwdziałamy demoralizacji”.  

Kreatywne zajęcia połączone 

z elementami arteterapii i socjoterapii. 

4. Kąpiel w basenie. Zimowa Olimpiada sportowa 

TPD. 

Dyskoteka integracyjna. 

5. Zwiedzanie Centrum  

Edukacyjnego Karkonoskiego 

Parku Narodowego. 

Zajęcia w Domu Wczasowym 

„Morion” (turniej gry  

w ping-ponga, piłkarzyki, itd.). 

Konkurs „Mam talent”. 

6. Wycieczka autokarowa do Jeleniej Góry - Zwiedzanie Muzeum 

Przyrodniczego. Kąpiel w Cieplickich Termach. Wycieczka  

do Szklarskiej Poręby. Piesza wycieczka szlakiem turystycznym 

do Wodospadu Szklarka.Zwiedzanie Huty Szkła "Julia". 

Karaoke, gry i zabawy na terenie 

Ośrodka Wczasowego "Morion". 

7. Lodowisko. Gry i zabawy edukacyjne 

  

Dyskoteka integracyjna. 

8. Spacer po centrum Karpacza. Aktywne zajęcia ruchowe  

na świeżym powietrzu/ gry 

i zabawy w pomieszczeniu. 

Konkurs plastyczny 

„Piękno Karkonoszy". 

9. Spacer po Karpaczu. Konkurs „Wiedzy o Karkono- Konkurs na najciekawszy strój, bal 

10. 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.  

  


