13.3o

-

14,3o
ok.
18.3o
ok.

-

ok.
27.06. środa
9.oo 10.oo -

8.45 Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku.
9.oo Wyjazd z Dolska.
14.3o Pobyt i zwiedzanie Zamku w Książu, ogrody tarasowe - perła Dolnego Śląska.
Zakup pamiątek http://www.ksiaz.walbrzych.pl/
15,3o Egzotyczny świat roślin – pobyt w palmiarni
18.3o Przyjazd na nocleg – Międzygórze
19.oo Zakwaterowanie – przydział pokoi.
19.oo Obiadokolacja.
20.3o Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny
„Dziękuje nie palę, nie biorę, nie spróbuję” gra terenowa
22.oo Cisza nocna.
10.oo
11.oo

11.oo

-

11.45

13.oo

-

16.3o

ok.

16.3o

ok.

18.oo
21.oo
22.oo

Śniadanie, porządki w pokojach.
Przejazd do Międzylesia: spotkanie w Domu Kultury z burmistrzem zaprzyjaźnionej
gminy Międzylesie p. Tomaszem Korczakiem.
Przejazd do Boboszowa, dawnej granicy Państwa z Czechami. Zakup pamiątek
w czeskim sklepie (można płacić złotówkami)
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, W drodze
powrotnej zobaczymy wodospad Wilczka -. Podwieczorek.
Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny – logiczne gry planszowe –rozgrywki
sportowe (mini olimpiada)
Obiadokolacja
Spotkanie integracyjne - podsumowanie rozgrywek sportowych przy ognisku
z kiełbaskami
Cisza nocna.

28.06. czwartek
ok.
10.oo
12.oo

-

12.3o. 16.oo.

-

Śniadanie, porządki w pokojach.
Przejazd do Polanicy Zdrój – spotkanie z przewodnikiem
Pobyt w parku zdrojowym i pijalni wód w Polanicy Zdroju
Wyjazd do miejscowości Karłów - punkt wypadowy na Szczeliniec.
Wejście z przewodnikiem na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt
16.3o
(919 m n.p.m.) w Górach Stołowych, + radkowskie skalne baszty
17.oo Podwieczorek, zakup pamiątek, pożegnanie z przewodnikiem.
18.3o Obiadokolacja
Pomysły na spędzenie wolnego czasu – logiczne gry planszowe
8.3o
9.oo
11.oo
12.15

29.06. piątek
9.3o
ok.
12.3o

-

. 15.oo
ok.
20.oo

-

Śniadanie
Pakowanie bagaży, porządki. Podsumowanie wyjazdu
Wyjazd do kopalni złota w Złotym Stoku
Zwiedzanie Kopalni Złota z przewodnikiem z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem + zakup pamiątek (zakładamy ciepły ubiór – temperatura 8 0C
15.3o Posiłek w McDonald's
18.oo Podwieczorek
20.3o Przewidywany czas powrotu. Rozwiązanie wycieczki przy hali sportowej OSiR
9.oo
10.3o
10.3o
14.3o

Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn niezależnych od organizatorów
mogą ulec zmianie.



Szczegółowy program wycieczki 26-29.06.2018 r.
26.06. wtorek

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki
…………………...................................................., na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej (Sudety)
(imię i nazwisko dziecka)

w dniach 26-29 czerwca 2018r. 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 wycieczcie 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 dzieka……………………………...…………

data czytelny podpis (rodziców/opiekunów)
Kierownik wycieczki
Jacek Woroch
501-302-078

Program wycieczki organizowanej przez
MGKRPA w Dolsku
W dniach od 26–29 czerwca 2018 roku.

Uwaga !!!


Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do zabrania ze sobą aktualnej
legitymacji szkolnej 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.



Wyposażyć uczestnika wycieczki w ciepłą odzież (warunki atmosferyczne
w górach są zmienne), ponad to w kopalni złota temperatura wynosi przez
cały rok 8°C. Proszę również aby uczestnicy wycieczki mieli odpowiednie
obuwie do chodzenia po górach.



Jeżeli dziecko źle znosi podróż to przed wyjazdem proszę podać tabletkę
i poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki.



Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą ulec zmianie.

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

Uwaga!!! Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn niezależnych od organizatorów
mogą ulec zmianie.

