
„Lato w mieście 2018” program zajęć

Informacja dla rodziców
I. Organizatorzy:

● Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu
● Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu

II. Miejsce:
● Klub Osiedlowy „M-5” ul. Książęca 14 tel. 32 415 29 62

III. Termin zajęć:
● 25.06.2018 – 27.07.2018 w godz. 9.00-15.00

IV. Program:

● Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
...............................................................................

    
1.Ustroń-Leśny Park Niespodzianek, atrakcje parku to:  muflony i daniele, które swobodnie 
przemieszczają się wśród zwiedzających. W zagrodach zobaczymy : żubry, jelenie szlachetne, 
sarny, dziki, żbiki czy jenoty.  O wyznaczonych porach wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki 
drapieżne i sowy podczas ich lotów.
 Wyjazd dnia 27.06.2018 ,godz.8.30,powrót ok.17.30, z ul. Książęca. Koszt: 35 zł/os./SM, 
pozostałe osoby-45 zł.
Propozycja dla wszystkich uczestników

2.Ołomuniec i zamek Bouzov /Czechy/- dawna stolica Moraw, uważana za jedno z najpiękniejszych 
miast Republiki Czeskiej. W programie: Stare Miasto z kolumną Maryjną/ zabytkiem UNESCO/ oraz 
zamek Bouzov, w którym zachwyca neogotycka kaplica i sala rycerska.
Wyjazd  dnia 03.07.2018  godz.  7.30  z  ul.  Książęca  14,  powrót  ok.  19.00,  koszt:45  zł/os./SM, 
pozostałe osoby 55 zł.
Propozycja dla uczestników od 9 lat

● Uwaga:obowiązuje paszport lub dowód osobisty dziecka

3.Bielsko-Biała-  Studio  Filmów  Rysunkowych  ,z  prelekcją  i  pokazem  filmów,  wyjazd  kolejką 
gondolową na Szyndzielnię /1026 m. n.p.m./, wieża widokowa z panoramą Beskidów,przejście do 
schroniska, letni tor saneczkowy.
Wyjazd  dnia   6.07.2018,  godz.7.30  z  ul.  Książęca  14,powrót  ok.  18.30,  koszt:  50  zł/os.SM, 
pozostałe os.60 zł.
Propozycja dla uczestników w wieku od 9 lat

4.Przysiecz – Gościnna Zagroda: mini ZOO i gawęda na temat zwyczajów zwierząt, pokaz sprzętu 
dawnego w gospodarstwie domowym,przejażdżka wozem taborowym po okolicy, grill, napoje.
Wyjazd z ul. Książęca 14  w dniu 10.07.2018 o godz. 8.30, powrót ok. 16.30, koszt – 30 zł/os.SM, 
pozostałe osoby 40,00 zł.
Propozycja dla wszystkich uczestników  

5.Złoty Stok-zwiedzanie Kopalni Złota, Osada Górnicza, płukanie złota
Wyjazd  ul. Książęca 14, dnia 17.07.2018 o godz. 8.00, powrót ok. 17.00. koszt: 45,-zł/os.SM, 
pozostali 55 zł/os.
Propozycja dla uczestników 7-12 lat

6.Dolna Morava /Czechy/,zabytkowa Papiernia /zabytek UNESCO/ w Losinach Vielkich, Sky Walk, 
czyli spacer w chmurach, to wyjątkowe przeżycie dla każdego. Wieża o wysokości 55 metrów 
znajduje się na zboczu góry Slamnik na wysokości 1116 m n.p.m. bezpieczna nawet dla malutkich 
dzieci, gwarantuje doskonałe widoki na cały Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki Morawy. 
Wyjazd dnia 19.07.2018 o godz. 7.30, powrót ok. 18.30 , koszt: 45 zł/os.SM, 55 zł pozostałe osoby.
Propozycja dla uczestników od 9 lat 

● Uwaga- obowiązuje paszport lub dowód osobisty dziecka.

7.Brenna, Chlebowa Chata a w niej: pieczenie podpłomyków i degustacja, warsztaty wyrobu sera i 
masła,odpoczynek nad rzeką Brennicą.
Wyjazd dnia 24.07.2018 o godz. 8.30, powrót ok. 16.30 , koszt: 35 zł/os.SM, 45 zł pozostałe osoby
Propozycja dla wszystkich  uczestników 



V. Imprezy plenerowe
1. Piknik z Policją pod hasłem „Bezpieczne wakacje” w dniu 04.07.2018 w godz. 10.00-14.00.

Atrakcje:  pogadanka  na  temat  „Bezpieczne  zasady=zdrowe  życie”,  pokaz  sprzętu 
policyjnego,  konkursy  z  nagrodami,eurobangy,kule  wodne,ścianka  wspinaczkowa, 
zjeżdżalnia, grochówka z kotła.

2. Spotkanie  integracyjne  w   Parku  im.  Miasta  Roth  dzieci  z  3-ch   Klubów 
SM”Nowoczesna”,  w dniu 11.07.2018, w godz. 10.00-14.00.  W programie:  zdobywanie 
medalu „Wakacje z  Nowoczesną 2018” w marszobiegach,  chodziarstwie.  Pokazy modeli 
zdalnie sterowanych, gigantyczne bańki mydlane, przedstawienie teatralne, fotobudka.

 VI. zajęcia w Klubach :
     .........................................
      1/ „woda,słońce, las – to lato”   / w godzinach 9.00-15.00/

● wyjazdy  na  basen  miejski  do  Obory-dowóz  autobusami  spod  Klubów  Osiedlowych  wg 
harmonogramu dostępnego w Klubach. Odpłatność 2 zł/os/wyjazd

● Wyjścia na kręgielnię ,mini-golfa i Plażę Miejską
● wyjścia na filmy 3D
● Podchody w kompleksie leśnym Obora i piknik
● zajęcia rekreacyjno -sportowe na boiskach osiedlowych, mini turnieje w piłce nożnej
● zajęcia plastyczne i konkursy plastyczne
● gry świetlicowe i zabawy integracyjne

UWAGA
    dziecko na zajęcia i  wycieczki musi  mieć: 

● zapewniony prowiant i napoje niegazowane, 
● odpowiedni  ubiór  do  zmiennych  warunków  pogodowych  oraz  dostosowany do  programu 

wycieczki
● przy  wyjazdach  zagranicznych  obowiązkowo  dokument  uprawniający  do  przekroczenia 

granicy państwa  / paszport lub dowód osobisty/.
● Na basen- obowiązkowo nakrycie głowy+ kremy ochronne

Przy zapisie dziecka na wycieczkę wymagana jest wpłata całości kosztów, która jest jednoznaczna z 
ujęciem dziecka na liście uczestników wyjazdu. 
Rezygnacja  z  wycieczki  w dniu  wyjazdu pociąga za  sobą brak  zwrotu kwoty wpłaconej  a  konto 
wyjazdu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od nas niezależnych. 

Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące wypoczynku dziecka prosimy zgłaszać Kierownikowi:
1. Klub Osiedlowy „M-5” ul. Książęca 14 , tel. 32/415 29 62


