Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”
oraz
Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
zapraszają dzieci członków związku i osób niezrzeszonych
do skorzystania z oferty

KOLONII LETNICH
W KRASNOBRODZIE NA ROZTOCZU
Z WYCIECZKĄ 2 DNIOWĄ DO LWOWA
(konieczność posiadania przez dziecko paszportu)
T ERMIN : 23 lipca- 2 sierpnia 2017 r. ( w dniach 1 -2 sierpnia wycieczka do Lwowa )
L ICZBA MIEJSC : 90
K OSZT KO LON II : ok. 1490 zł (po uzyskaniu dotacji z Kuratori um Oświaty
i Biura Edukacji m .st. Warszawy m oże być z m niejszony od 50 do 200 złotych ) .

Z A K WA T E R O WA N I E : Ośrodek Wczasowy „Jolanta” w Krasnobrodzie.
Strona internetowa: http://www.jolanta.roztocze.pl/
W budynku murowanym, w pokojach 2-3 osobowe z łazienkami. Ośrodek położony
jest na obszarze leśnym (żywiczne lasy sosnowe) w samym sercu Krasnobrodzkiego
Parku Krajobrazowego blisko zalewu rekreacyjnego, w odległości ok. 1 km od centrum miasta.
Do dyspozycji uczestników będą: boisko i plac zabaw dla dzieci, świetlica oraz stołówka.
Plażowanie i kąpiel w kąpielisku strzeżonym w zalewie rzeki Wieprz
lub basenach na wyspie pod opieką ratownika i wychowawców.
W Y ŻY WI E NI E : 4 posiłki dziennie ( w tym podwieczorek).

P ROGRAM TURYSTYC ZNO - KRAJOZNA WC ZY :
1. Zwiedzanie podczas przejazdu do ośrodka:
 K A ZI M I E R Z D OL N Y – „perła polskiego renesansu”.
Zwiedzanie: Renesansowy Rynek, Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
i św. Bartłomieja, Góra Trzech Krzyży, ruiny Zamku z XIV wieku
 S ANDOMIER Z – miasto królewskie.
Zwiedzanie: Rynek z Ratuszem i kamieniczkami, Bazylika Katedralna
pw. NMP, Zamek wzniesiony na skarpie przez króla Kazimierza Wielkiego.
2. Wycieczka autokarowa po Roztoczu:
 Z AMOŚĆ bywa nazywany –"perłą renesansu" i "miastem arkad"
za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta.
Zwiedzanie: Rynek Wielki, Pałac Zamojskich, Rynek Solny i Rynek Wodny,
Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
 Z W IER ZYNIEC – kościół na wodzie, drewniana dzwonnica,
pomnik szarańczy, pałac dawnej ordynacji zamojskiej.
 S ZC ZEBR ZES ZYN – pomnik Chrząszcza, Młyn Zbożowy, Synagoga,
Cerkiew Zaśnięcia NMP
3. W YC I E C ZK I PI E S Z E W K R A S N OB R O D ZI E :
 Barokowy kościół pod wezwaniem NMP wybudowany w latach 1690-1699
ufundowany przez Marysieńkę Sobieską jako wotum wdzięczności za uzdrowienie.
 Muzeum sztuki sakralnej
 Park Jurajski
 Kalwaria krasnobrodzka, ścieżki edukacyjne
 Kaplica na wodzie oraz stacje różańcowe wykonane z kamienia, źródła pod „Kaplicą na Wodzie"
 Kaplica św. Rocha i źródełka w Dolinie św. Rocha,
 zespół pałacowo-parkowy Leszczyńskich

4. WYCIECZKA 2- DNIOWA DO LWOWA Z NOCLEGIEM W 3 GWIAZDKOWYM HOTELU „KOPA”
(http://www.kopa.com.ua/ua/)
Lwów - miasto liczące 750 lat, usytuowane, podobnie jak Rzym, na siedmiu wzgórzach. Jego położenie
sprawia, że miasto pod względem klimatu, flory i fauny jest miastem wschodu i zachodu, miastem na styku
cywilizacji, świata łacińskiego i prawosławia. Miasto, gdzie na każdym kroku napotyka się piękne zabytki
architektury i sztuki, wspomnienie po dawnej Rzeczypospolitej.

Zwiedzanie w pierwszym dniu:
 Cmentarz Łyczakowski, z grobami wybitnych Polaków : Marii Konopnickiej,
Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy, Stefana Banacha oraz mogiły
powstańców listopadowych, powstańców styczniowych i inne
 Cmentarz Orląt Lwowskich – mogiły obrońców Lwowa
 Opera Lwowska -dzieło sztuki architektoniczne, rzeźby i malarstwa
 Katedra Ormiańska – budowla w stylu architektury krymskiej
 Katedra Łacińska – polski kościół, w którym składał śluby
król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego
 Cerkiew Przemienienia Pańskiego z pięknymi zielonymi kopułami
Zwiedzanie w drugim dniu:
 Stare Miasto: Baszta Prochowa, Arsenał, Rynek z Ratuszem, zabytkowymi kamienicami:
Czarna, Sobieskich, Apteka (z lampą I. Łukaszewicza),
 Wały Hetmańskie z pomnikiem A. Mickiewicza.
5. Kozłówka - zwiedzanie w drodze powrotnej do Warszawy
 Zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich (oglądanie pałacu z zewnątrz)
 Kaplica – wzorowana na wersalskiej, z kopią nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej
 Powozownia -– mieści się tu ekspozycja poświęcona dawnym podróżom
 Galeria Sztuki Socrealizmu– jedyna w Polsce i nieznana w innych krajach europejskich.
Prezentowane są tu najciekawsze prace znajdujących się w Muzeum zbiorów z 1 połowy
lat 50. – jest ich ponad 1600, a wśród nich – także dzieła polskich artystów.
 Obiad – restauracja w Kozłówce
Zajęcia na terenie ośrodka:
 zabawy integracyjne na placu zabaw i w świetlicach, dyskoteki , wybory Miss i Mistera kolonii,
 pasowanie na kolonistę dla dzieci przebywających po raz pierwszy na koloniach,
 konkursy z nagrodami: plastyczne, piosenkarskie, taneczne itp.
 program rekreacyjno-sportowy, gry zespołowe na boiskach
TRANSPORT: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, wideo, nagłośnienie)
OPIEKA MEDYCZNA: pielęgniarka (podczas całego turnusu), lekarz (według potrzeb)
WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA

Na zakończenie każdego z turnusów uczestnicy otrzymują nagrody, pamiątkowe upominki i dyplomy.
Zgłoszenia do dnia 30 marca 2017 roku.
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
ul. Wolska 46/48 01-187 Warszawa,

tel. 22 632 91 99;

e-mail: idn21kolonie@gmail. com

Przed pobraniem karty kolonijnej obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 250,00 złotych.
TERMINARZ WPŁAT (WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA REGIONU M AZOWSZE):

Zaliczka (wydanie karty)
I rata (zwrot wypełnionej karty)
II rata
Ostatnia rata

-

250 zł do 30 marca br.
500 zł do 27 kwietnia br.
500 zł do 30 maja br.
240 zł do 29 czerwca br.

Rachunek bankowy: 63 1240 5992 1111 0000 4775 3220
Po uzyskaniu dotacji z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy koszt kolonii może być
pomniejszony o kwotę dotacji podzieloną w zależności od średniego miesięcznego dochodu na członka
rodziny i sytuacji rodzinnej - środki z dotacji będą rozdzielane po rozliczeniu kolonii.
Rodzice mogą otrzymać fakturę upoważniającą do uzyskania dofinansowania z ZFŚS.

