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

mogą ulec zmianie. 
  

 


  Program wycieczki 30.06-2.07.2015 roku 

30.06. wtorek 

  8.45 Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku. 

  9.oo Wyjazd z Dolska. 

13.3o - 15.oo Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Jedyne w Polsce 
muzeum tego typu i należy do nielicznej na świecie grupy muzeów 
związanych z ogniem, zapałkami, i zapalniczkami. 

15.3o - 16.3o Przyjazd do dawnego przejścia granicznego z Czechami w Boboszo-
wie – zakup pamiątek. 

ok. - 18.3o Przyjazd na nocleg - Gościniec w Niemojowie. 
http://www.niemojow.pl/  - 20 metrów od przejścia turystycznego  

z Czechami 

18.3o - 19.3o Zakwaterowanie – przydział pokoi. 

ok.  19.3o Obiadokolacja. 

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

ok.  23.oo Cisza nocna. 

01.07. środa 

  8.3o Śniadanie + prowiant na drogę, porządki w pokojach. 

ok. - 9.oo Przejazd do Polanicy Zdrój – spotkanie  z przewodnikiem 

10.oo - 11.oo Pobyt w parku zdrojowym i pijalni wód w Polanicy Zdroju 

11.15 - 12.oo Zwiedzanie Bazyliki w Wambierzycach. http://www.wambierzyce.pl/ 

12.oo  12.15 Wyjazd do miejscowości Karłów  - punkt wypadowy na Szczeliniec. 

12.3o. - 16.3o 
Wejście z przewodnikiem na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt  
(919 m n.p.m.) w Górach Stołowych, 

ok.  16.oo Podwieczorek, zakup pamiątek, pożegnanie z przewodnikiem. 
ok.  17.oo Przejazd do miejsca zakwaterowania 

 - 19.3o Obiadokolacja. 

 

 20.oo Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny „Dziękuje nie palę, 
nie biorę, nie spróbuję” – wieczorne konkursy, grill lub ognisko 

 z kiełbaskami. 

  23.oo Cisza nocna. 

02.07 czwartek 
   8.oo Śniadanie + prowiant na drogę, porządki w pokojach. 

ok - 9.3o Podsumowanie wycieczki. 
10.oo - 11,3o Wyjazd do Kletna do Jaskini Niedźwiedziej 
11.55 - 13.20 Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej z podziałem na grupy  

http://www.jaskinia.pl 

13.3o - 13.45 Przejazd do kurortu Lądek Zdrój 
.  14.oo Obiad 

ok.  16.oo Wyjazd w kierunku Dolska. 
ok.  18.oo Podwieczorek 

20.oo - 21.oo Przewidywany czas powrotu. Rozwiązanie wycieczki przy hali sporto-
wej OSiR 

 

Zgadzam się na udział mego dziecka ........................................................................................ 

w wycieczce zorganizowanej przez OPS w Dolsku oraz akceptuję program wycieczki. Jed-

nocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miej-

scem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

 

..................................................                        ......................................................... 
  miejscowość data                                                                czytelny podpis rodzica 

               lub prawnego opiekuna 

Proszę o podanie danych
1
: 

 

 Imiona i nazwisko dziecka …………………………………………………. 

 Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ……………………………………….. 

 Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………  

 PESEL................................................. 

 Adres miejsca pobytu stałego ……………………………………………… 

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

 Nr i rok wydania legitymacji szkol
2
. .................................................... 

 tel. kontaktowy ........................................... 

 jeżeli dziecko jest uczulone na jakieś leki to proszę wpisać na jakie 

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

inne przeciwwskazania lub uwagi ………………….................................................. 

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

 

 
Kierownik wycieczki 

Jacek Woroch 

 

                                            
1
 Szczegółowe dane są niezbędne w celach meldunkowych. 

 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

http://www.niemojow.pl/
http://www.jaskinia.pl/


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

mogą ulec zmianie. 
  

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Program wycieczki organizowanej przez 

MGKRPA w Dolsku 
W dniach od 30.06-2.07.2015 roku 

 

Uwaga !!! Informacja dla rodziców/opiekunów 

 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), kurtki lub płaszcze przeciwdeszczowe. W czasie 

zwiedzania Jaskini (ok. 45 min) panuje stała temperatura ok. 6 oC i wysoka 

wilgotność powietrza ok. 100 %. 

 Jeżeli dziecko źle znosi podróż to przed wyjazdem proszę podać tabletkę 

i poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki lub opiekunów. 

 Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i z przyczyn nieza-

leżnych od organizatorów mogą ulec zmianie. 

 Ważne. W miejscu zakwaterowania nie ma zasięgu polskich operatorów 

telefonii komórkowej. W pilnych sprawach można dzwonić na numer sta-

cjonarny Tel. 74 81-19-190  

 

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 

 


