
Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn niezależnych od organizatorów 

mogą ulec zmianie. 
  

 


 

Szczegółowy program wycieczki 27-30.06.2019 r. 
27.06. czwartek 

  8.3o Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku. 

  8.45 Wyjazd z Dolska. 

  12.oo Spotkanie z przewodnikiem 

12.oo - 15.oo Zwiedzanie Wrocławia. Zwiedzanie Wrocławia rozpoczynamy od przeniesienia się w 

czasie o 1000 lat. Spacerujemy po najstarszej części miasta czyli Wyspach Odrzańskich. 

Zwiedzamy  Ostrów Tumski, a tu m.in. Katedrę pw. Jana Chrzciciela /gotycka z XIII i 
XIV wieku/ i najstarszy kościół Wrocławia czyli maleńki romański kościółek św. 

Idziego. Zatrzymujemy się przy Muzeum Archidiecezjalnym, Krzywej Wieży, Bramie 
Kluskowej i gotyckim kościele św. Krzyża. Mostem Tumskim przechodzimy na wyspę 

Piasek gdzie mieści się przystań statków Odrzańskich. Zwiedzamy dziedziniec i ogród 

Zakładu Narodowego  Ossolińskich, 

ok. - 17.3o Przyjazd na nocleg – Międzygórze, Dom Wypoczynkowy Gigant 

ok.  17.3o Obiadokolacja. 

18.oo - 19.oo Zakwaterowanie – przydział pokoi 

ok.  20.3o Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny 

„Dziękuje nie palę, nie biorę, nie spróbuję” gra terenowa 

  22.oo Cisza nocna. 

28.06. piątek  

  8.3o Śniadanie, porządki w pokojach. 

9.oo  11.oo Wyjazd do miejscowości Karłów  - punkt wypadowy na Szczelincu  

11.oo. - 14.oo 
Wejście z przewodnikiem na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt  
(919 m n.p.m.) w Górach Stołowych, + radkowskie skalne baszty 

14.3o. - 15.oo Podwieczorek, zakup pamiątek, pożegnanie z przewodnikiem. 

  17.3o Obiadokolacja  
ok.  19.3o Pomysły na spędzenie wolnego czasu – logiczne gry planszowe 

  22.oo Cisza nocna. 

29.06. sobota 

  8.3o Śniadanie, porządki w pokojach. 

 - 10.oo Międzygórze-wejście na górę Igliczną ok. 845 m n.p.m „Maria Śnieżna"– sanktuarium 
maryjne w późnobarokowym górskim stylu, kościółek pochodzącym z końca XVIII 

wieku, znajdujące się pod szczytem góry Igliczna w Masywie Śnieżnika,  

12.oo - 12.4o Udział we mszy św. Po mszy św. Zakup pamiątek 

ok.  13.3o Zejście w kierunku Międzygórza W drodze powrotnej zobaczymy kamienną zapora 

wodną o wysokości ponad 29 m i długości około 108 m oraz wodospad Wilczki 

ok.  15.oo Podwieczorek 

ok.  17.3o Obiadokolacja 

  21.oo Spotkanie integracyjne  - podsumowanie konkursów przy grillu z kiełbaskami 

  22.oo Cisza nocna. 

30.06. niedziela 

   9.oo Śniadanie  

9.3o - 10.3o Pakowanie bagaży, porządki.   
ok. - 10.3o Wyjazd w kierunku Świdnicy 

12.3o - 13.3o Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy - największą drewnianą protestancką świąty-

nię wpisaną na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 
14.oo - 15.oo Posiłek w McDonald's  

ok.  18.oo Podwieczorek 

20.oo - 20.3o Przewidywany czas powrotu. Rozwiązanie wycieczki przy hali sportowej OSiR  

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

1) Ja   niżej   podpisana(y)   wyrażam   zgodę   na   wyjazd   mojego   syna/córki  

…………………...................................................., na wycieczkę do  Kotliny Kłodzkiej (Sudety)  

w dniach 27-30 czerwca 2019r. zorganizowanej przez MGKRPA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dolsku oraz akceptuję program wycieczki.  

 

data czytelny podpis (rodziców/opiekunów) 

 

Informacje o dziecku:   

 syn/córka  

 dobrze/źle znosi jazdę autokarem
*
. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe 
itp)  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiają-
ce jazdę autokarem. 

 
2) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

- adres zamieszkania 

..………………………………………………………………………………………………. 

- data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………………......................... 

- PESEL dziecka 

………………………………………………………………………………………..................... 

- Nr i rok wydania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ….………………… 

 (proszę zadbać, aby dokument tożsamości dziecko miało przy sobie podczas wyjazdu). 

Tel. kontaktowy do rodziców lub opiekunów dzieka……………………………...………… 

 

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informację o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki dziecku w czasie wypoczynku. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich 

znanych mi, a nie ujawnionych chorób dziecka. Wyrażam zgodę na ewentualne zabiegi i leczenie szpitalne w 

stanach zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka.  

 

 

   ...............................................                                                             .................................................................... 

(miejscowość, data)                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów) 

 
 
 

Kierownik wycieczki 
Jacek Woroch 
501-302-078 

 

 

(imię i nazwisko dziecka) 



Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn niezależnych od organizatorów 

mogą ulec zmianie. 
  

 

 
Warunki uczestnictwa w wypoczynku 

1. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry wychowawczej. 

2. Podczas trwania wypoczynku, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków, dopalaczy i innych środków 

odurzających. 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów, z którymi zostanie 

zapoznany w trakcie wypoczynku oraz do zachowanie się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami  

i zasadami. 

4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców odłączać się od grupy, oddalać się z terenu zakwatero-

wania oraz miejsca prowadzenia zajęć. 

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba że regulamin ośrodka stanowi inaczej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane 

przez Uczestników,  jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie 

wskazanym przez wychowawcę. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu (łóżko, meble) 

zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. 

Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko. 

8. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających regulaminu organizator zastrzega sobie prawo  

do zastosowania środków dyscyplinujących taki jak np: upomnienie, powiadomienie rodziców, powia-

domienie szkoły. Poważne naruszenia zasad, w tym: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub 

sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem  

z wypoczynku bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, 

transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie. 

Uwaga: 

 Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu 

oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki (dziecko nie może samo wracać do domu). 

 Prosimy zaopatrzyć dziecko w potrzebne wyposażenie tj. odpowiednią ilość bielizny osobistej, 

podkoszulki, ciepły sweter, 2 pary spodni, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, buty na 

zimę, kapcie, środki higieny osobistej, podręczny plecak, legitymację szkolną lub paszport al-

bo dowód osobisty. 

 Na drogę prosimy przygotować kanapki z produktów trwałych np. z żółtym serem, do picia 

wodę niegazowaną. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami uczestnictwa. 

 

     ..................                          …....................................................          …………...................................... 

(data)                                  (podpis rodziców/opiekunów)              (podpis uczestnika wypoczynku) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzeni, przetrzymywanie i przekazywanie danych osobowych moich i dziec-

ka do celów niezbędnych do realizacji zadania (wycieczki) (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

- podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości 

udziału dziecka w wycieczce, 

- celami przetwarzania danych są przeprowadzenie i dokumentowanie wycieczki, 

Przysługuje mi prawo wglądu do danych moich i dziecka oraz ich poprawiania. 

 

 

..........................................................                                                 .................................................................. 

 (miejscowość, data)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program wycieczki organizowanej przez 

MGKRPA w Dolsku 

W dniach od 27–30 czerwca 2019 roku. 

 
 

Uwaga !!! 

 Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do zabrania ze sobą aktualnej legi-

tymacji szkolnej oraz przestrzeganiu regulaminu wycieczki. 

 Każdy uczestnik wycieczki ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, bilety 

wstępu oraz ubezpieczenie.  

 Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na 

miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki 

(dziecko nie może samo wracać do domu). 

 Prosimy zaopatrzyć dziecko w potrzebne wyposażenie tj. odpowiednią ilość 

bielizny osobistej, podkoszulki, ciepły sweter, 2 pary spodni, płaszcz prze-

ciwdeszczowy, nakrycie głowy, buty na zimę, kapcie, środki higieny osobi-

stej, podręczny plecak, legitymację szkolną lub paszport albo dowód osobi-

sty. 

 Na drogę prosimy przygotować kanapki z produktów trwałych np. z żółtym 

serem, do picia wodę niegazowaną. 

 

W sprawach organizacyjnych wycieczki można się informować  z  p. Jackiem Worochem 

 tel. 28-25-242 po godz.19.oo lub na kom. 501-302-078 

 

 


