
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel/fax 32 253 91 41, tel. 32 353 84 25 w.300
www.fundacja-kolosy.org.pl, e-mail: biuro@fundacja-kolosy.org.pl

LATO
 

2016
OFER

TA 

KOLO
NIJN

A

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
 z województwa śląskiego, połączonego 

z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej 
i edukacji ekologicznej



załącznik do regulaminu „Lato 2016”

WYKAZ GMIN
na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

1. Bestwina
2. Będzin
3. Bielsko-Biała
4. Bieruń
5. Bobrowniki
6. Bojszowy
7. Bytom
8. Chełm Śląski
9. Chorzów
10. Cieszyn
11. Czechowice-Dziedzice
12. Czeladź
13. Czerwionka-Leszczyny
14. Częstochowa
15. Dąbrowa Górnicza
16. Gaszowice
17. Gierałtowice
18. Gliwice
19. Goczałkowice Zdrój
20. Godów
21. Gorzyce
22. Imielin
23. Jastrzębie Zdrój
24. Jaworzno
25. Jejkowice
26. Kalety
27. Katowice
28.  Knurów
29. Kobiór
30. Koniecpol
31. Kornowac
32. Krupski Młyn
33. Krzanowice

34. Krzyżanowice
35. Kuźnia Raciborska
36. Lędziny
37. Lubliniec
38. Lubomia
39. Lyski
40. Łaziska Górne
41. Łazy
42. Marklowice
43. Mszana
44. Miasteczko Śląskie
45. Miedźna
46. Mierzęcice
47. Mikołów
48. Mysłowice
49. Myszków
50. Nędza
51. Ogrodzieniec
52. Ornontowice
53. Orzesze
54. Pawłowice
55. Piekary Śląskie
56. Pietrowice Wielkie
57. Pilchowice
58. Pilica
59. Poręba
60. Psary
61. Pszczyna
62. Pszów
63. Pyskowice
64. Racibórz
65. Radlin
66. Radzionków

67. Rędziny
68. Ruda Śląska
69. Rudnik
70. Rudziniec
71. Rybnik
72. Rydułtowy
73. Siemianowice Śląskie
74. Siewierz
75. Sławków
76. Sosnowiec
77. Sośnicowice
78. Suszec
79. Świerklaniec
80. Świerklany
81. Świętochłowice
82. Tarnowskie Góry
83. Tąpkowice/Ożarowice
84. Toszek
85. Tworóg
86. Tychy
87. Wielowieś
88. Wodzisław Śląski
89. Wojkowice
90. Wyry
91. Zabrze
92. Zawiercie
93. Zbrosławice
94. Zebrzydowice
95. Żarnowiec
96. Żory
97. Żywiec

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
 z województwa śląskiego, połączonego 

z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej 
i edukacji ekologicznej



REGULAMIN  „LATO 2016”

ZASADY  ORGANIZACYJNO - FINANSOWE  AKCJI  WYPOCZYNKOWEJ
FUNDACJI NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY

REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IM.GRZEGORZA KOLOSY

1. Ilość miejsc kolonijno-obozowych wynosi ok. 2500.
2. Uprawnionymi do korzystania z kolonii Fundacji są dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
3. Uprawnionymi do korzystania z obozów młodzieżowych jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat.
4. Ustala się dofinansowanie (do 1 skierowania kolonijnego) w wysokościach zgodnych z poniższymi kryteriami:
 400,-zł. - dzieci ze szkół podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci z domu dziecka  

  lub z rodziny zastępczej (w przypadku wyjazdu do ośrodka zlokalizowanego na terenie 
   województwa śląskiego – Istebna, Jaworzynka, Międzybrodzie Bialskie, Ustroń, Węgierska Górka, Zwardoń);
 350,-zł. - pozostałe dzieci ze szkół podstawowych (w przypadku wyjazdu do ośrodka zlokalizowanego na terenie
   województwa śląskiego – Istebna, Jaworzynka, Międzybrodzie Bialskie, Ustroń, Węgierska Górka, Zwardoń);
 200,-zł. - dzieci ze szkół podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci  z domu dziecka 
   lub z rodziny zastępczej (ośrodki spoza województwa śląskiego);
 150,-zł. - pozostałe dzieci ze szkół podstawowych (ośrodki spoza województwa śląskiego).
 UWAGA! Dofinansowaniem objęte są dzieci ze szkół podstawowych (klasa 1-6) zamieszkałe na terenach gmin, na których 

występują przekroczenia standardów jakości środowiska (wykaz gmin w załączeniu).
5. Dofinansowanie nie przysługuje dzieciom gimnazjalnym oraz uczestnikom obozu młodzieżowego. 
6. W przypadku nie spełnienia warunków z punktu 4, wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości 

skierowania kolonijnego.
7. W celu dokonania rezerwacji Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 10% ceny skierowania 

(10% pełnego kosztu kolonii). Zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia karty kolonijnej w Biurze Fundacji  (Katowice, ul. Floriana 7, pok. 202) 
 w terminie do dnia 20 maja 2016 r. (obowiązuje fundacyjna karta kolonijna). 
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia należności za skierowanie kolonijne w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. 

 – przelewem, na konto Fundacji: ING Bank Śląski Oddział Katowice, nr 44105012141000000700016306.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich płatności w wysokości i terminach ustalonych (pkt. 7,9)  

oraz zapłacenia ustawowych odsetek wynikłych z niedotrzymania regulaminowych terminów wpłat.
11. Fundacja na potwierdzenie wysokości zobowiązania finansowego wnioskodawcy wystawia rachunek (na życzenie klienta).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z udziału w koloniach lub obozie 

najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, którego dotyczy wniosek.
13. Fundacja w przypadku braku pisemnego złożenia rezygnacji (o której mowa w punkcie 12) lub niedotrzymania terminu 

przewidzianego na jej złożenie – obciąży rezygnującego:
 - kwotą 20 % ceny skierowania – jeżeli rezygnacja nastąpiła 20 dni przed rozpoczęciem turnusu,
 - kwotą 50 % ceny skierowania – jeżeli rezygnacja nastąpiła 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
14. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez uczestnika kolonii w trakcie trwania 

turnusu.
15. Fundacja nie odpowiada za rzeczy wartościowe, które są w posiadaniu kolonistów w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
16. Wnioskodawca zbiorowy zobowiązany jest do przedstawienia końcowego rozliczenia obejmującego zbiorowe 

zestawienie wykorzystanych miejsc oraz ewentualnych źródeł dofinansowania do poszczególnych skierowań kolonijnych 
tj. dofinansowania z zakładu pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, itp. (punkt nie dotyczy wnioskodawców 
indywidualnych).

17. Wszelkie reklamacje wynikłe z uczestnictwa w koloniach (o których mowa w niniejszym Regulaminie) rozpatrywane będą   
– w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 16 września 2016 r.

             ZARZĄD FUNDACJI



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Gmina Istebna zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w jego południowej części. 
Dzięki wyjątkowym walorom krajobrazowym, bogatej i żywej kulturze region zaliczany jest do  
najatrakcyjniejszych w Polsce.
Zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „HALNIAK” (budynek A, B, C, D)  
w pokojach 3,4,5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (część pokoi typu „studio”).
Na terenie ośrodka znajduje się basen kąpielowy (o wymiarach 12mx5m), boisko do piłki siatkowej, 
kosz do koszykówki, boisko do gry w piłkę plażową i ścianka wspinaczkowa.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa do CIESZYNA: wejście na Wzgórze 
Zamkowe, zwiedzanie Wieży Piastowskiej i Rotundy,  
zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej połączone z prelekcją, 
spacer po mieście (plac teatralny, mały i duży Rynek),  
przejście Szlakiem Tolerancji i Cieszyńską Wenecją, powrót 
przez Wisłę (spacer po mieście),

 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów leśnych,  
lokalnych rezerwatów przyrody),

 zdobywanie okolicznych szczytów,
 możliwość korzystania ze ścianki wspinaczkowej,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie 

(śniadanie, obiad, 
podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–Istebna 
–Katowice – autokar.

Cena: 
1.180, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

IS
TEBNA

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 25.06.2016 r. rano 08.07.2016 r. po południu 135

II 08.07.2016 r. rano 21.07.2016 r. po południu 135

III 21.07.2016 r. rano 03.08.2016 r. po południu 135

IV 03.08.2016 r. rano 16.08.2016 r. po południu 135



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Cena: 
1.150, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Jaworzynka – miejscowość turystyczna o walorach krajoznawczych położona w województwie 
śląskim. Wraz z Istebną oraz Koniakowem współtworzy tzw. Trójwieś Beskidzką. 
Zakwaterowanie w Kompleksie Wypoczynkowym „JANO” w pokojach 3,4,5-osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen (o wymiarach 13m x 5,5m), sala dyskotekowa, sala do 
organizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, boisko sportowe oraz plac zabaw.
Ośrodek „JANO” położony jest w spokojnej, oddalonej od centrum części miejscowości co stwarza 
idealne warunki do wypoczynku – szczególnie polecany dla młodszych dzieci.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa  „Małą Pętlą Beskidzką”(Koniaków-
-Muzeum Koronkarstwa, Istebna-Chata Kawuloka, Wisła-
Galeria Sportowe Trofea Adama Małysza),

 wycieczka piesza do szkółki leśnej i jedynej w Polsce  
hodowli głuszców,

 wycieczka piesza do muzeum regionalnego „Na Grapie”,
 wycieczka piesza na Trójstyk,
 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów leśnych,  

lokalnych rezerwatów przyrody),
 zdobywanie okolicznych szczytów,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–Jaworzynka–
Katowice – autokar.

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 09.07.2016 r. rano 22.07.2016 r. po południu 50

II 22.07.2016 r. rano 04.08.2016 r. po południu 50

III 04.08.2016 r. rano 17.08.2016 r. po południu 50

IV 17.08.2016 r. rano 30.08.2016 r. po południu 50

JA
W

ORZYNKA



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Cena: 
1.150, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Międzybrodzie Bialskie – miejscowość górska położona w województwie śląskim, w powiecie 
żywieckim, nad Jeziorem Międzybrodzkim.
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym  „NAD WODOSPADEM”, w pokojach 2,3,4,5-osobowych  
(część pokoi typu „studio”) z pełnym węzłem sanitarnym.
Na terenie ośrodka znajduje się letni basen, wielofunkcyjne boisko, plac zabaw, trampolina oraz 
chata grillowa.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa na Górę Żar (wjazd kolejką na 
szczyt, na którym znajduje się punkt widokowy na Jezioro 
Międzybrodzkie, spacer, zejście ze szczytu),

 wycieczka autokarowa do Żywca: zwiedzanie Starego 
Zamku z XVI obecnego Muzeum Miejskiego w Żywcu, 
zwiedzanie Katedry Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
rynek, dzwonnica, Park Zamkowy),

 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów leśnych, 
lokalnych rezerwatów przyrody),

 zdobywanie okolicznych szczytów,
 codzienne kąpiele w basenie letnim znajdującym się na 

terenie ośrodka,
 kąpiele na terenie kompleksu basenów „Relaks”  

w Międzybrodziu Bialskim – 6 x w turnusie,
 plażowanie nad jeziorem,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie 

(śniadanie, obiad, 
podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–
Międzybrodzie 
Bialskie–Katowice – 
autokar.

MIE
DZ

Y
BR

ODZIE BIALSKIE

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 09.07.2016 r. rano 22.07.2016 r. po południu 45

II 22.07.2016 r. rano 04.08.2016 r. po południu 45



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Cena: 
1.150, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Ustroń – to obecnie jedyne miasto w Beskidzie Śląskim posiadające status uzdrowiska.
Miejscowość w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
Jaszowiec – wypoczynkowa dzielnica Ustronia, którą cechuje wyjątkowo przyjemny mikroklimat  
i jednocześnie bliskość do centrum uzdrowiska.
Zakwaterowanie w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „GWAREK”, w pokojach 2,3,4-osobo-
wych z pełnym węzłem sanitarnym (część pokoi typu „studio”).
Na terenie ośrodka znajduje się basen letni (o wymiarach 12m x 6m), plac zabaw, teren rekreacyjny.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa z przewodnikiem Pętlą Beskidzką 
(Wisła-skocznia, Galeria Adama Małysza, Istebna-Chata 
Kawuloka, Koniaków-koronki koniakowskie),

 wycieczka po Ustroniu (Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
w Ustroniu, Kościół drewniany pw. Św. Anny w Ustroniu-
Nierodzimiu, Kościół parafialny pw. Św. Klemensa w Ustroniu, 
Dąb Sobieskiego z 1683 r.),

 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów leśnych, 
lokalnych rezerwatów przyrody),

 zdobywanie okolicznych szczytów,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 uczestnictwo w imprezach lokalnych,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie 

(śniadanie, obiad, 
podwieczorek, 
kolacja),

 kadra  
pedagogiczna,

 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na  

trasie: Katowice–
Ustroń–Katowice 
–autokar.

US
TROŃ

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 26.06.2016 r. rano 09.07.2016 r. po południu 90

II 09.07.2016 r. rano 22.07.2016 r. po południu 90

III 22.07.2016 r. rano 04.08.2016 r. po południu 90



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Cena: 
1.150, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Węgierska Górka – miejscowość górska położona w województwie śląskim, na zboczach Beskidu 
Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, niedaleko Żywca.
Zakwaterowanie w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym „WRZOS” w pokojach 3,4,5- 
-osobowych typu „studio”  z pełnym węzłem sanitarnym.
Ośrodek położony jest nad rzeką Sołą. W ośrodku znajduje się kryty basen z podgrzewaną wodą  
(o wymiarach 12,5m x 7,5m), boisko do piłki nożnej, siatkowej, kosz do koszykówki oraz plac zabaw.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa Dużą Pętlą Beskidzką – 
Przełęcz Kubalonka, Istebna – Muzeum Kurnej 
Chaty Jana Kowuloka, Koniaków – Muzeum 
Koronkarstwa, przejazd przez Milówkę, zwiedzanie 
Żywca,

 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów 
leśnych, lokalnych rezerwatów przyrody),

 zdobywanie okolicznych szczytów,
 kąpiele w basenie krytym znajdującym się  

w ośrodku (min.1 h dziennie),
 zajęcia fitness i aqua fitness z instruktorem,
 wycieczki piesze po Węgierskiej Górce połączone  

z poznawaniem miejscowości,
 uczestnictwo w imprezach lokalnych,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja),
 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–Węgierska Górka 
–Katowice – autokar.

WE
G

IE

RSKA G
ÓRKA

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 27.06.2016 r. rano 10.07.2016 r. po południu 45

II 10.07.2016 r. rano 23.07.2016 r. po południu 45



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Zwardoń – miejscowość wczasowo-turystyczna w województwie śląskim położona na pograniczu 
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, przy granicy polsko-słowackiej.
Zakwaterowanie w Domu Wczasowym „GRANIT” w pokojach 3,4,5-osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym (dwa pokoje z łazienkami na korytarzu).
Na terenie ośrodka znajduje się basen letni (o wymiarach 12m x 8m), mini-sala gimnastyczna, boisko 
sportowe oraz plac zabaw.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa „Pętlą Beskidzką” – (Istebna-
Muzeum Kurnej Chaty Jana Kowuloka, Koniaków-Muzeum 
Koronkarstwa, Wisła-skocznia im. Adama Małysza, zapora 
łącząca Czarną i Białą Wisełkę, spacer po mieście)

 wycieczka autokarowa na baseny termalne do Orawicy 
(Słowacja) – konieczność posiadania aktualnego 
paszportu lub dowodu osobistego,

 wycieczki piesze (m.in. do dużych kompleksów leśnych, 
lokalnych rezerwatów przyrody),

 zdobywanie okolicznych szczytów,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie 

(śniadanie, obiad, 
podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice – Zwardoń  
–Katowice – autokar.

Cena: 
1.140, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Z

WA
RDOŃ

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 25.06.2016 r. rano 08.07.2016 r. po południu 70

II 08.07.2016 r. rano 21.07.2016 r. po południu 70

III 21.07.2016 r. rano 03.08.2016 r. po południu 70



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 25.06.2016 r. rano 09.07.2016 r. wieczór 45

II 10.07.2016 r. rano 24.07.2016 r. wieczór 45

Cena: 
1.485, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

C
HL

APOWO

Chłapowo – część miasta Władysławowa znajdującego się w województwie pomorskim, na obszarze 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Zakwaterowanie w Domu Kolonijnym „JAR” w pokojach 3,4,5-osobowych z pełnym węzłem  
sanitarnym.
Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen (o wymiarach 16m x 8m), zespół boisk sportowych oraz 
plac zabaw.  Ośrodek oddalony 300 m od plaży.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 
Gdańska (Fontanna Neptuna, Długi Targ, Ratusz, 
Kościół Mariacki, Złota Brama, Sala BHP Stoczni 
Gdańsk),

 rejs statkiem po morzu,
 wycieczka piesza do latarni w Rozewiu,
 wycieczki piesze po okolicy połączone  

z poznawaniem miasta (m.in. Aleja Gwiazd Sportu, 
Wąwóz Chłapowski),

 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie krytym znajdującym się na 

terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach 

organizowanych na terenie Chłapowa,
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja),
 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice – Chłapowo 
– Katowice – autokar.



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Cena: 
1.495, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Darłówko – znana miejscowość nadmorska odznaczająca się korzystnym mikroklimatem 
charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem i sporą wilgotnością powietrza nasyconego 
leczniczymi cząsteczkami jodu. 
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „GNIEWKO” położonym 150m od morza. Ośrodek 
ogrodzony, dozorowany, wyposażony w plac zabaw, boiska do gry, teren rekreacyjny oraz kryty 
basen (o wymiarach 15mx7m). Ośrodek posiada pokoje 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa do Ustki połączona ze 
zwiedzaniem bunkrów Bluchera + Swołowo 
(Muzeum Kultury Ludowej Pomorza) + Krzemienica 
(Wędrowna Barć),

 rejs statkiem lub tramwajem wodnym,
 wycieczki piesze po okolicy (port, latarnia morska),
 inhalacje (2 x w tygodniu),
 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie krytym (3 x w tygodniu po 1 h),
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach 

artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, 
 kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice – Darłówko 
– Katowice – autokar.

DA

RLÓWKO

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 30.06.2016 r. rano 14.07.2016 r. wieczór 45

II 15.07.2016 r. rano 29.07.2016 r. wieczór 45

III 30.07.2016 r. rano 13.08.2016 r. wieczór 45

IV 14.08.2016 r. rano 28.08.2016 r. wieczór 45



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 27.06.2016 r. rano 11.07.2016 r. wieczór 45

II 12.07.2016 r. rano 26.07.2016 r. wieczór 45

III 27.07.2016 r. rano 10.08.2016 r. wieczór 45

IV 11.08.2016 r. rano 25.08.2016 r. wieczór 45

Łeba jest jedną z najbardziej znanych miejscowości nad polskim morzem. Korzystny mikroklimat 
Łeba zawdzięcza bliskości morza, jezior i lasów sosnowych. Miasteczko położone jest w dorzeczu 
rzeki Łeby, pomiędzy jeziorami Łebsko oraz Sarbsko.
Zakwaterowanie w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „MAGNAT I” zlokalizowanym w centrum Łeby –  
w ładnej, spokojnej dzielnicy willowej. Dojście do morza przez centrum Łeby – ok.10 min. spacerkiem.
Ośrodek posiada pokoje 3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka znajduje 
się mini boisko do siatkówki, kosz do koszykówki, plac zabaw.
W ośrodku znajduje się kryty basen z podgrzewaną wodą oraz sztuczną falą (o wymiarach 12m x 6m).

Pr
og

ra
m

:

 całodniowa wycieczka autokarowa do SPN,
 rejs statkiem połączony z przejażdżką kolejką bajkową 

(wyjazd kolejką spod ośrodka do przystani w Rąbce, rejs 
statkiem z Rąbki do Wyrzutni Rakiet, spacer do Wydm 
Ruchomych, powrót do Wyrzutni, rejs powrotny z Wyrzutni 
do Rąbki, przejazd kolejką z Rąbki do ośrodka),

 wycieczki piesze po okolicy, zwiedzanie portu rybackiego  
i jachtowego,

 piesza wycieczka nad jezioro Sarbsko,
 wycieczka do stadniny koni w Nowęcinie, przejażdżka 

bryczkami, gry i zabawy na dużym terenie obok stadniny, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie krytym znajdującym się w ośrodku,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna, 
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–Łeba 
–Katowice– autokar.

Cena: 
1.490, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

LEBA



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 26.06.2016 r. rano 10.07.2016 r. wieczór 45

II 11.07.2016 r. rano 25.07.2016 r. wieczór 45

III 26.07.2016 r. rano 09.08.2016 r. wieczór 45

Cena: 
1.470, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

ROWY

Rowy są jednym z najbardziej atrakcyjnych miasteczek letniskowych na polskim wybrzeżu. Szerokie 
piaszczyste plaże, ruchome wydmy oraz wspaniały mikroklimat o leczniczych właściwościach  
czynią z Rowów miejsce godne polecenia. Dla zachowania najatrakcyjniejszego fragmentu wybrzeża  
między Rowami a Łebą stworzono Słowiński Park Narodowy – światowy rezerwat biosfery.
Zakwaterowanie w Ośrodku „Słowińska Perła” w budynku „D” w pokojach 5-osobowych z pełnym  
węzłem sanitarnym. Największym atutem ośrodka jest jego usytuowanie w pobliżu linii brzegowej 
morza (50 m). 
Na terenie ośrodka znajduje się basen letni (o wym. 5,5x13 m), dwa place zabaw, boisko do siatkówki 
plażowej, boisko do kometki, mini-boisko do piłki nożnej oraz zamiennie boisko do koszykówki lub 
kort tenisowy.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa do Ustki – rejs statkiem po morzu, 
spacer promenadą nadmorską, Dolina Charlotty – zwiedzanie 
ZOO w tym fokarium, spacer promenadą nad Słupią, domy na 
wodzie, pobyt w aquaparku w Redzikowie (2h),

 wycieczka autokarowa do Czołpina (marsz po ruchomych 
wydmach, wejście na Latarnię Morską, Muzeum SPN 
w Smołdzinie),

 rejs statkiem,
 wycieczki piesze po Słowińskim Parku Narodowym,
 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie, znajdującym się na terenie ośrodka,
 aerobik na plaży, nauka tańca zumba,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach artystycznych.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie 

(śniadanie, obiad, 
podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna,
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:

 Katowice–Rowy 
–Katowice – autokar.



kolonie dla dzieci od 6 do 16 l
at

Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 25.06.2016 r. rano 09.07.2016 r. wieczór 45

II 10.07.2016 r. rano 24.07.2016 r. wieczór 45

III 25.07.2016 r. rano 08.08.2016 r. wieczór 45

Cena: 
1.495, - zł
*minus dofinansowanie 
(patrz  regulamin akcji 

Lato 2016)

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Sianożęty to spokojna, nadmorska miejscowość turystyczna położona 9 km od Kołobrzegu.  Dawniej 
osada rybacka, dziś coraz bardziej znana letnia miejscowość turystyczna.
Zakwaterowanie w Kompleksie Wypoczynkowym „WRZOS – NADMORSKI RAJ”, który położony jest 
nad samym morzem (20 m do plaży) i dysponuje bezpośrednim zejściem na plażę. 
Zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Na terenie ośrodka znajduje się: basen kąpielowy (o wymiarach 15m x 6,5m), boiska sportowe, plac 
zabaw, ogródek letni z grillem.

Pr
og

ra
m

:

 całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu –  
zwiedzanie miasta: Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, 
Port, Molo, Latarnia Morska, Starówka i Ratusz,

 rejs statkiem,
 impreza rozrywkowa  „Piracka przygoda” w Kołobrzegu,
 wycieczka piesza do Ustronia Morskiego,
 wycieczki piesze po okolicy,
 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 uczestnictwo w imprezach plenerowych,
 dyskoteki,
 konkursy z nagrodami,
 zawody sportowe.

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, 
kolacja),

 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna,
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:  

Katowice–Sianożęty 
–Katowice– autokar.

 S
IA

NOZET
Y



Terminy turnusów:

turnus data wyjazdu data powrotu ilość miejsc

I 19.07.2016 r. rano 02.08.2015 r. wieczór 45

Cena: 
1.490, - zł

Polub nas na Facebooku
- przekaż nam

1% 

Rowy są jednym z najbardziej atrakcyjnych miasteczek letniskowych na polskim wybrzeżu. Szerokie 
piaszczyste plaże, ruchome wydmy oraz wspaniały mikroklimat o leczniczych właściwościach czynią 
z Rowów miejsce godne polecenia. Dla zachowania najatrakcyjniejszego fragmentu wybrzeża 
między Rowami a Łebą stworzono Słowiński Park Narodowy – światowy rezerwat biosfery.
Zakwaterowanie w Ośrodku „Słowińska Perła” w budynku „D” w pokojach 5-osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. Największym atutem ośrodka jest jego usytuowanie w pobliżu linii brzegowej 
morza (50m). 
Na terenie ośrodka znajduje się basen letni (o wym. 5,5x13m), boisko do siatkówki plażowej, boisko 
do kometki, mini-boisko do piłki nożnej oraz zamiennie boisko do koszykówki lub kort tenisowy.

Pr
og

ra
m

:

 wycieczka autokarowa do Ustki – rejs statkiem po 
morzu, zwiedzanie miasta, pobyt w Aquaparku  
w Redzikowie (2 godziny),

 wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Gdynia –
skwer Kościuszki, Sopot – molo, zwiedzanie miasta, 
Gdańsk-zwiedzanie Starówki, Pomnik Neptuna, 
Długi Targ, Żuraw, zwiedzanie Kościoła NMP,

 wycieczka piesza nad Jezioro Gardno (szlak 
czerwony), zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
Słowińskiego Parku Narodowego w Rowach,

 wycieczka piesza pasem nadmorskim (szlak czarny),
 wycieczka rowerowa do Czołpina, wyjście na latarnię 

morską,
 wycieczka rowerowa do Ustki – Jezioro Gardno,
 kąpiele morskie,
 kąpiele w basenie znajdującym się na terenie ośrodka,
 ogniska (2 z pieczeniem kiełbasek),
 dyskoteki,
 aerobik na plaży, nauka tańca zumba,
 zawody sportowe,
 uczestnictwo w zewnętrznych imprezach 

artystycznych

W
 o

fe
rc

ie
:

 zakwaterowanie,
 wyżywienie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja),
 kadra pedagogiczna,
 opieka medyczna,
 ratownik,
 ubezpieczenie NW,
 transport na trasie:
 Katowice–Rowy–Katowice 

– autokar.

obóz młodzieżowy od 15 do 18
 la

t

RO

WY OBÓZ



Wspomóż organizację letniego wypoczynku
dla najbardziej potrzebujących dzieci

 

PODARUJ NAM SWÓJ

KRS: 0000111954
PODATKU

FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY 
REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IM.GRZEGORZA KOLOSY


