Informacje o kolonii letniej w Sudetach 2019
W zależności od warunków pogodowych, organizacyjnych, finansowych i innych program (inne informacje) może ulec zmianie.

1.

ORGANIZATOR

Organizatorem wyjazdu letniego w Sudety jest Stowarzyszenie LSO z siedzibą w Gdyni w porozumieniu
z parafią pw. św. Rodziny w Gdyni Grabówku i parafią pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie.
Kierownikiem kolonii jest ks. Marcin Dera, który w pełni odpowiada za jej przebieg. W kadrze kolonijnej
pracować będą wolontariusze posiadający uprawnienia wychowawców kolonijnych i cechujący się
dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dodatkowo obecna będzie pielęgniarka.
2.

CHARAKTER

Wyjazd letni organizowany jest dla dzieci w wieku 8 (po I klasie szkoły podstawowej) – 18 lat. Kolonia
podzielona będzie na grupy z uwzględnieniem wieku oraz relacji uczestników. Za każdą z grup
odpowiadać będzie przypisany do niej wychowawca kolonijny. Wyjazd ten ma na celu zapewnienie
uczestnikom aktywnego wypoczynku poprzez piesze wycieczki w góry, aktywność sportową na
boiskach, możliwość poznania rówieśników, naukę życia w grupie, jak również przeżycie czasu w
kontakcie z Bogiem dzięki wspólnie przeżywanym modlitwom, codziennym Mszom Świętym i
rozmowom na pojawiające się wątpliwości w wierze.
3.

TERMIN

Kolonia odbędzie się w terminie 28.06 – 09.07.2019 r.
Wyjazd – 28.06.2019 r. około godziny 23:00 (dokładna godzina zbiórki zostanie podana w późniejszym
terminie)
Powrót – 09.07.2019 r. w godzinach porannych
4.

MIEJSCE

Bazą noclegową kolonii jest Ośrodek turystyczny Bolko położony w Kotlinie Kłodzkiej mieszczący się
pod adresem: Bolesławów 11 57-550 Stronie Śląskie (https://osrodekbolko.pl/). Do dyspozycji
uczestników będą pokoje 2, 3, 4 ,5 osobowe z łazienką, telewizorem i bezpłatnym WiFi. W ramach
wyżywienia przewidziano dla uczestników 3 posiłki. W zależności od planu dnia będą to: śniadanie,
prowiant na wyjście, obiadokolacja lub: śniadanie, obiad, kolacja. W ośrodku do dyspozycji jest duża
sala jadalna, sala wypoczynkowa wyposażona w stół bilardowy oraz stół do ping-ponga, obszerny ogród
z atrakcjami takimi jak grill, ognisko, boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
5.

KOSZT

Koszt kolonii wynosi:1 470 zł. Zawiera on nocleg i wyżywienie, przejazd autokarem w obie strony oraz
na miejscu, ubezpieczenie, bilety wstępu do wszystkich atrakcji, opłaty przewodników, a także inne
atrakcje przewidziane w szczegółowym planie wyjazdu. Zatem jest to całkowity koszt kolonii. W sytuacji
uzyskania przez Stowarzyszenie dofinansowania możliwe jest zmniejszenie kosztu kolonii. O tym
rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani przed kolonią.

Pieniądze należy wpłacać na konto Stowarzyszenia LSO:
Stowarzyszenie LSO; 81-470 Gdynia, ul. Powstania Wielkopolskiego 80A/13
16 1240 5354 1111 0010 7304 7635
W tytule należy proszę wpisać: KOTLINA KŁODZKA 2019, Imię i Nazwisko uczestnika
Uczestnicy mogą wziąć dodatkową gotówkę w formie kieszonkowego przeznaczoną na ich prywatne
wydatki.
Ze względów organizacyjnych wymagamy, aby wraz z zapisami uczestnika na kolonie wpłacić
bezzwrotną zaliczkę w wysokości 200 zł. Jest to warunek wpisania uczestnika na listę.
Ponadto dla wygody można podzielić wpłaty na V rat zgodnie z poniższym harmonogramem:
Nazwa
Bezzwrotna zaliczka
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
Suma

Termin
Do 7 dni po zapisie uczestnika
15.01.2019 r.
15.02.2019 r.
15.03.2019 r.
15.04.2019 r.
15.05.2019r.

Kwota
200 zł
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
270 zł
1 470 zł

Istnieje możliwość zmniejszenia kosztów wyjazdu w sytuacji, gdy sytuacja rodziny nie pozwala w pełni
na ich pokrycie. Takie przypadki będą rozważane i podejmowane indywidualnie w zależności od
możliwości finansowych Stowarzyszenia.
6.

PROGRAM I ATRAKCJE

Ogólny harmonogram kolonii:

28.06.2019
29.06.2019

Dzień
tygodnia
Piątek
Sobota

30.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
06.07.2019
07.07.2019
08.07.2019
09.07.2019

Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek

Data

7.

Program
Wyjazd z Gdyni w godzina wieczornych
Zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku,
dojazd do ośrodka, zakwaterowanie
Wycieczka w góry
Wyjazd do Pragi (Czechy)
Zwiedzanie okolicy, m. in Kaplica Czaszek
Wycieczka w góry
Wycieczka w góry
Zwiedzanie okolicy
Wycieczka w góry
Dzień przeznaczony na wspólną rekreację
Park rozrywki Energylandia, Kraków
Powrót do Gdyni w godzinach porannych

Uwagi

http://www.kopalniazlota.pl

www.energyladnia.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Proszę wraz z tą informacją pobrać kartę uczestnika wyjazdu. Należy ją wypełnioną i podpisaną przez
rodziców (opiekunów) i uczestnika oddać do organizatorów do dnia 28.02.2019 r.
W późniejszym czasie przewiduje się jedno spotkanie dla rodziców, na którym podane zostaną
niezbędne informacje dotyczące wyjazdu. Termin i miejsce zostanie podany do publicznej informacji w
czasie ogłoszeń parafialnych oraz przesłany mailowo do rodziców.

