

Szczegółowy program wycieczki 01-03.07.2014
01.07. wtorek
8.45

Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku.

9.oo

Wyjazd z Dolska.

ok. 11.3o

-

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

13.3o

-

15.oo

ok.

-

Przyjazd na nocleg - Gościniec w Niemojowie gmina Międzylesie.
18.3o http://www.niemojow.pl/

18.3o

-

19.oo Zakwaterowanie – przydział pokoi.

ok.

Dojazd do Osówki i zwiedzanie podziemnego miasta – kompleks Osówka
https://www.facebook.com/PodziemneMiasto

Program wycieczki organizowanej przez
MGKRPA w Dolsku
W dniach od 1-3 lipca 2014 roku.

19.3o Obiadokolacja.
Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny
20.3o „Wybieram zdrowy i aktywny tryb życia– zabawa, zdrowie, sport”
23.oo Cisza nocna.

Uwaga !!!


02.07. środa

legitymacji szkolnej oraz przestrzeganiu regulaminu wycieczki.

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

-

10.15 Spotkanie z burmistrzem zaprzyjaźnionej gminy Międzylesie p. Tomaszem Korczakiem.

11.15

-

16.oo Do źródeł trzech mórz Trójmorski Wierch (1145 m) . Zdobycie go, to cel
naszej wyprawy.

14.3o

-

15.oo Podwieczorek

ok.

-

15.oo Przejazd do Boboszowa, dawnej granicy Państwa. Zakup pamiątek w czeskim sklepie (można płacić złotówkami)





o

wewnątrz wynosi ok. 7 C. Odzież ciepłą zabieramy do podręcznego bagażu

23.oo Cisza nocna

-

10.3o Pakowanie bagaży, porządki.

do autobusu bowiem zwiedzanie kompleksu jest w pierwszym dniu.

12.oo

-

ok

-

Zwiedzanie huty szkła kryształowego, która obejmuje:
*dział wytopu: piec hutniczy i odprężarka szkła kryształowego
13.3o *dział zdobienia: zapoznanie z procesem ręcznego i mechanicznego zdobienia
wyrobów z kryształu produkt gotowy: prezentacja wyrobów gotowych, formowanych i zdobionych ręcznie oraz mechanicznie, przejście do sklepu firmowego.
14.oo Wyjazd do kurortu Lądek Zdrój. Obiad w hotelu Lido
14.3o Obiad w hotelu Lido
Przejście do parku zdrojowego oraz wizyta w pijalni wód leczniczych „Wojciech”
16.3o powstały w 1680 roku

15.3o
ok
20.3o



17.oo Wyjazd w kierunku Dolska. Po drodze przerwa na podwieczorek
a

21.oo

Przewidywany czas powrotu. Rozwiązanie wycieczki przy hali sportowej OSiR
w Dolsku.

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

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

10.3o Wyjazd do Stronia Śląskiego. Po drodze kurort Czarna Góra

ok.

Wyposażyć uczestnika wycieczki w ciepłą odzież (warunki atmosferyczne
w górach są zmienne, podczas zwiedzania kompleksu Osówka temperatura

03.07. czwartek
8.3o

Uczestnik wycieczki zabiera ze sobą, rzeczy osobiste, przybory do mycia,
oraz prowiant na drogę.

20.3o Spotkanie integracyjne - program profilaktyczny "Kreowanie pozytywnych
emocji” - grill i z kiełbaskami. Rozgrywki sportowe, dyskoteka.

8.oo Śniadanie + prowiant na drogę.

Każdy uczestnik wycieczki ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, bilety
wstępu oraz ubezpieczenie.

19.3o Obiadokolacja

ok.

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do zabrania ze sobą aktualnej



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



W miejscu zakwaterowania nie ma zasięgu polskiego operatora GSM, dostępny jest tylko czeski operator a więc za rozmowy na komórkę będą również naliczane opłaty od odbierających teleon.

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

