
Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie.  
*`Niepotrzebne skreślić 

 


   Program wycieczki 28-30 czerwca 2016 roku 

28.06. wtorek 

  8.45 Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku. 

  9.oo Wyjazd z Dolska. 

12.oo - 12.3o Relaksacyjny postój u podnóża Góry Sobótka – Masyw Ślęży. 

14.oo - 15.3o Pobyt z przewodnikiem w Twierdzy Srebrna Góra (Zabieramy ciepłą 
odzież, temperatura w części podziemnej wynosi ok. 10

0
C) 

http://www.forty.pl/ 

16.3o - 17.3o Przejazd do Boboszowa, dawnej granicy Państwa z Czechami. Zakup 
pamiątek w czeskim sklepie (można płacić złotówkami) 

Zajazd „Byczy Róg” – poczęstunek, desery lodowe 

ok. - 18.3o Przyjazd na nocleg - Gościniec w Niemojowie. 
http://www.niemojow.pl/  - umiejscowiony tuż przy turystycznym 

przejściu granicznym z Czechami 

18.45 - 19.45 Zakwaterowanie – przydział pokoi, wypakowanie bagaży 

ok.  20.oo Obiadokolacja. 

  20.3o Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny 
„Dziękuje nie palę, nie biorę, nie spróbuję”  

ok.  23.oo Cisza nocna. 

29.06. środa 

9.oo - 10.oo Śniadanie + prowiant na drogę, porządki w pokojach. 

ok. - 10.15 Przejazd w kierunku Kudowy Zdrój,  

12.oo - 15.oo Park Narodowy Gór Stołowych - Błędne Skały  (915 m n.p.m.) 

15.oo - 15.3o 
Zakup pamiątek,  

Ruchoma Szopka  - Wambierzyce - podwieczorek 

ok.  16.oo Przejazd do miejsca zakwaterowania 

 - 18.3o Obiadokolacja. 

 

 19.oo Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny „Wybieram zdrowy  
i aktywny tryb życia– zabawa, zdrowie, sport” – gra terenowa, 

rozgrywki sportowe (mini olimpiada) - podsumowanie - grill z kiełbaskami. 

  23.oo Cisza nocna. 

30.06 czwartek 
   9.oo Śniadanie + prowiant na drogę,. 

ok - 9.3o Pakowanie bagaży, porządki w pokojach 

ok - 10,15 Wyjazd do Kłodzka, po drodze uzdrowisko oraz park zdrojowy  
w  Długopolu-Zdrój i dalej do Kłodzka 

12.oo - 14.oo Zwiedzanie twierdzy z przewodnikiem oraz wejście na taras widokowy 
http://www.twierdza.klodzko.pl/ 

14.oo - 14.3o Posiłek w McDonald's 

ok.  14.3o Wyjazd w kierunku Wrocławia – Stare Miasto 

ok.  18.oo Podwieczorek wyjazd do Dolska 
20.3o - 21.oo 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 

28-30 czerwca 2016r. zorganizowanej przez MGKRPA w Dolsku oraz akceptuję program wycieczki.  

2) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki   
i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

3) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu 
wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

4) Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.i branie 
czynnego udziału w atrakcjach przewidzianych w programie wycieczki 

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 umożliwiające 
jazdę autokarem. 

 Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub 
hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia 
mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki. 

 
5) 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 dziecka……………………………...……………………………… 

………………………………………………………. 

 
 
data .………………                                                      ….………………………………………….………                     
                                                                                           (czytelny podpis (rodziców/opiekunów) 

 

Tel. do kontaktu podczas wycieczki  
501-302-078 

Kierownik wycieczki 
Jacek Woroch 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

http://www.niemojow.pl/


Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie.  
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Program wycieczki organizowanej przez 

MGKRPA w Dolsku 
w dniach 28-30 czerwca 2016 roku 

 

 

Uwaga !!! Informacja dla rodziców/opiekunów 

 Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do zabrania ze sobą aktualnego  

dokumentu tożsamości oraz przestrzeganiu regulaminu wycieczki. 

 Każdy uczestnik wycieczki ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, bilety 

wstępu oraz ubezpieczenie.  

 Uczestnik wycieczki zabiera ze sobą, rzeczy osobiste, przybory do mycia, 

oraz prowiant na drogę.  

 Ubiór.  

Nakrycie głowy, ciepła odzież (warunki atmosferyczne w górach są 

zmienne), kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe.  

 Jeżeli dziecko źle znosi podróż to przed wyjazdem proszę podać tabletkę 

orazi poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki lub opiekunów. 

 Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. 

 Ważne.  

W miejscu zakwaterowania nie ma zasięgu polskich operatorów 

telefonii komórkowej. W pilnych sprawach można dzwonić na 

numer stacjonarny Tel. 74 81-19-190 

 

 

 

W sprawach organizacyjnych przed i w czasie trwania wycieczki można się kontaktować   

z  p. Jackiem Worochem Tel. 501-302-078 

 

 


