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Węgierska Górka 
TATRALANDIA NA SŁOWACJI 

06.07.2019 – 14.07.2019 
Cena : 1300 zł 

 

Program: 

 Całodniowa wycieczka na SŁOWACJĘ DO TATRALANDII 

Aquapark Tatralandia jest największym parkiem w Europie, zgodnie ze swoją nazwą 

znajduje się pomiędzy dwoma łańcuchami słowackich Tatr. Blisko stąd w Tatry Niskie (na 

narty w Jasnej), do Słowackiego Raju, czy na szlaki i stoki Tatr Wysokich. Ten całoroczny 

park wodny to największe termy na Słowacji i w całej środkowej Europie. Główną atrakcją 

Tatralandii są baseny termalne, ale w kompleksie są też zjeżdżalnie i fun park. 
 

 Wycieczka do BESKIDZKIEGO CENTRUM NAUKI –NAUKOTECHNIKA 

Jest to miejsce niezwykłe, w którym w łatwy i samodzielny sposób można przyswoić nauki 

ścisłe. Centrum prezentuje interaktywną wystawę, dzięki której pogłębianie  

i przyswajanie nauk ścisłych staje się przyjemne. Jest to nie lada gratka - szczególnie dla 

dzieci. Poprzez wykonywanie doświadczeń mogą one poznać, jak działają w codziennym 

życiu trudne reguły nauk ścisłych. Miłośnicy historii, humanistyki czy filozofii w 

przystępny sposób przebrną przez zawiłości świata liczb, mechaniki czy magnetyzmu. 
  

 Wycieczka do Aquaparku Leśna.  

 Zajęcia sportowe na boiskach otwartych. 

 Zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie. 

 Zajęcia na ściance wspinaczkowej z instruktorem. 

 Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

 Olimpiada sportowa o zachodzie słońca. 

 Nauka nurkowania ze sprzętem. 

 Dyskoteki i zabawy integracyjne. 

 Ognisko. 

 Zajęcia plastyczne i teatralne. 

 Twórcze spotkania nad rzeką Żabniczanką 

 

I WIELE, WIELE INNYCH ATRAKCJI….. 

 

Pozostałe przydatne informacje na ostatniej stronie 

http://www.podroze.pl/swiat/europa/slowacja/zwolnij-tempo-w-tatrach-na-slowacji/5004/
http://www.podroze.pl/swiat/europa/slowacja/slowacki-raj-w-jeden-dzien-trasa-dojazd-wstep/4814/
http://www.podroze.pl/swiat/europa/slowacja/poprad-dla-narciarzy-gdzie-pojezdzic/1751/
http://www.podroze.pl/swiat/europa/slowacja/tatralandia-najlepsze-termy-na-slowacji/774/


Jastrzębia Góra 
22.06.2019 – 04.07.2019 

Cena : 1800 zł 
 

 

Program: 

 Całodniowa Wycieczka autokarowa do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód  

w Redzie (www.aquaprkreda.pl), jedynego w Europie aquparku z żywymi rekinami, ze 

zjeżdżalniami przechodzącymi przez akwarium z rekinami, rzeką ze zjazdami pontonami, 

basenem ze sztuczna falą, zjeżdżalnią, której tor przebiega przez szklany tunel akwarium z 

rekinami. Przejazd do Gdyni – wejście na okręt wojenny ORP BŁYSKAWICA oraz 

żaglowiec  DAR POMORZA 
 

 Rekreacyjnie po Półwyspie Helskim - wycieczka autokarowa - molo w Juracie, port  

i Fortyfikacje Flotylli Obronnej w Helu, Muzeum Obrony Wybrzeża, Fokarium, rejs 

statkiem, kawiarnia na wodzie na Zatoce Puckiej. 
 

 Całodniowa wycieczka autokarowa do ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI.       

Jest to kilkugodzinny program nastawiony na poznanie i zbliżenie jego uczestników. 

Poznanie to odbywa się, na leśnej ścieżce przy wspólnym wysiłku, na wysokościach i w 

wielu innych niezwyczajnych sytuacjach. Grupa, pod czujnym okiem instruktora pokonuje 

szlak wykonując kilkanaście przygotowanych zadań. Każde zadanie posiada myśl 

przewodnią, którą uczestnicy, w trakcie jego wykonywania, odnajdują . Zadania nastawione 

są na: komunikację i  współpracę. Wyzwala to w uczestnikach zabawy nieograniczoną 

wyobraźnię, fantazję i nietuzinkowe, ukryte zdolności.W zależności od wieku do wyboru 

program: Leśna ekspedycja,  Misja specjalna, Survival. 
 

 Warsztaty bursztynnicze + nocne zbieranie bursztynu na plaży.   

 Spacer Lisim Jarem – wąwóz miejscami osiągający głębokość 50 m. 

 Wakacyjna Olimpiada Sportowa na Wesoło,  

 Zajęcia sportowe na boiskach  

 Dyskoteki, zabawy integracyjne i ognisko. 

 Zajęcia na krytym basenie 

 Aktywne plażowanie nad morzem 

 Gry i zabawy na plaży i w wodzie  

 Wędrówki nadmorskie. 

 Wizyta w latarni morskiej Rozewie 
                                                                

 

I WIELE, WIELE  INNYCH ATRAKCJI….. 
 

 

Pozostałe przydatne informacje na ostatniej stronie 



Węgierska Górka 
TATRALANDIA NA SŁOWACJI 

 TERMIN: 06.07.2019 – 14.07.2019 

 MIEJSCE: DOM WCZASOWY BARBARA ,Węgierska Górka, ul. Doliny 81 

 LICZBA DNI: 8 noclegów 

 WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie, w tym  podwieczorek w stołówce ośrodka, pierwsze świadczenie – 

obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu. 

 TRANSPORT: autokar 
 

Ośrodek zlokalizowany jest w gminie Węgierska-Górka w miejscowości Cisiec około 1200m od centrum miasta. 

Dom położony jest w pobliżu rzeki Żabniczanki i lasu, z dala od ruchu miejskiego. Dom Wczasowy - "Barbara" 

to całoroczny dom wypoczynkowy posiadający 35 miejsc noclegowych: pokoje 2, 3, 4, 5 i 6 osobowe, sanitariaty 

(łazienki, WC), stołówka na miejscu (domowa kuchnia), świetlica (TV), stół do tenisa stołowego, boisko 

trawiaste, krąg ogniskowy. 
 

Jastrzębia Góra 
 

 TERMIN: 22.06.2019 – 04.07.2019 

 MIEJSCE: OŚRODEK KOLONIJNO-SPORTOWY „MEDUZA”, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 44 

 LICZBA DNI: 12 noclegów 

 WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie w tym  podwieczorek w stołówce ośrodka, pierwsze świadczenie – 

kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu  

 TRANSPORT: autokar 
 

Jastrzębia Góra jest kurortem położonym w najbardziej wysuniętym na północ miejscu polskiego wybrzeża  

i jednocześnie wysoko nad poziomem morza. Takie usytuowanie stwarza niepowtarzalny mikroklimat  

i zapewnia wspaniałe czyste powietrze. Jest idealnym miejscem do aktywnego spędzania czasu, kąpieli morskich 

i słonecznych. 

Ośrodek kolonijno-sportowy "Meduza" pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami, położony ok. 250 m od plaży. 

Ośrodek dysponuje salą TV, salą dyskotekową, basenem, stołówką, stołem do ping-ponga, piłkarzykami oraz 

stołem bilardowym. Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do 

siatkówki , w tym plażowej, piłki nożnej, badmintona jak również do innych gier i zabaw z wydzielonym 

miejscem na ognisko.  
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ: 
 

 Zaliczka na wyjazd wynosi 300 zł, należy ją wpłacić do 30 kwietnia  2019 r. na konto UKS-u ARA 

Katowice przy SP 11 w Katowicach, ul. Nasypowa 16, ING 68 1050 1214 1000 0022 9587 8595 

 Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 4 czerwca 2019 r. 

 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłaty zaliczki na konto UKS-u. 

 Dziecko zgłoszone na kolonie musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport (Węgierska Górka). 

 Zapisy i karty kolonijne do obioru w sekretariacie szkoły, zwrot wypełnionych kart do 4 czerwca 2019r. 

 Cena kolonii obejmuje wszystkie opłaty i atrakcję. 

 W czerwcu odbędzie się zebranie organizacyjne, na którym będą podane szczegółowe informacje odnośnie 

wyjazdu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kolonii w przypadku małej liczbie chętnych. 
 

ORGANIZATOR:  
 

Uczniowski Klub Sportowy ARA przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Katowicach, 

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

40-551 Katowice, ul. Nasypowa 16 

tel. sekretariat szkoły: (32) 25 71 585 

tel. Łukasz Machaczka 506 510 859 

www.sp11katowice.pl 

https://www.serwiswakacyjny.com/kolonie-obozy/polska/wegierska-gorka,438.html

