
 

 

 

                   

     OBÓZ SPORTOWO – WYPOCZYNKOWY  
           GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W GNIEWIE 

     STRONIE ŚLĄSKIE 
 

1 DZIEŃ 
Rano wyjazd z Gniewu. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd do Stronia Śląskiego w godzinach wieczor-
nych, zakwaterowanie w Ośrodku Menos www.osrodekmenos.pl , ciepła kolacja, nocleg.  
 

Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.  
Ośrodek położony jest w sąsiedztwie krytej pływalni – 6 torów o długości 25 m. 
Wyżywienie - kuchnia regionalna - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

2-9 DZIEŃ  
POBYT W STRONIU ŚLĄSKIM ORAZ REALIZACJA PROGRAMU 
✓ NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA – STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI – 8 dni 

Kryta pływalnia – 6 torów o długości 25 m. Szkolenie odbywa się w grupach według umiejętności (podsta-
wowa, zaawansowana) zgodnie z programem nauczania; zajęcia prowadzone są przez trenerów posiada-
jących uprawnienia do przeprowadzania szkoleń; 

✓ całodzienna wycieczka z przewodnikiem na ŚNIEŻNIK (1425 m n.p.m.) ze zwiedzaniem po drodze JASKINI 
NIEDZIEWDZIEJ (najdłuższej jaskini w Sudetach) oraz KOPALNI URANU (działała w latach 1948-1953, w 
której w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 
szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 
20 ton uranu); 

✓ wycieczka autokarowa do SKALNEGO MIASTA W CZECHACH (m.in.: spacer po malowniczym rezerwacie 
formacji skalnych, wspaniale wyrzeźbionym przez naturę. Skalne ściany sprawiają monumentalne wraże-
nie. Ponadto znajdują się tutaj: skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro otoczone różnobarwną ro-
ślinnością oraz górne jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją jest przeprawa tratwą); 

✓ wycieczka w GÓRY STOŁOWE (m.in.: wejście na Szczeliniec Wielki - najwyższe wzniesienie Gór Stołowych 
oraz przejście przez skalny labirynt - Błędne Skały); 

✓ wycieczka autokarowa do KŁODZKA (zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemnym 
labiryntem oraz spacer po starówce z gotyckim mostem wzorowanym na Moście Karola w Pradze); 

✓ wycieczka autokarowa do KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU (m.in.: Sztolnia Gertruda z tajemniczym 
Chodnikiem Śmierci oraz Sztolnia Czarna z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem, ponad to spotka-
nie z Gnomem, podziemna zjeżdżalnia i pomarańczowy tramwaj); 

✓ zwiedzanie HUTY SZKŁA VIOLETTA w Stroniu Śląskim ( podczas zwiedzania można zobaczyć cały proces 
produkcji szkła kryształowego, od przygotowywania zestawu surowców, poprzez wytop masy szklanej, 
dmuchanie i formowanie. Atrakcją jest również dział zdobienia, gdzie na specjalnych szlifierkach zdobnicy 
zmieniają niepozorne wyroby ze szkła w przepięknie zdobione kryształy);  

✓ zajęcia sportowo-rekreacyjne (np.: gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe); 
✓ ogniska z pieczeniem kiełbasek. 

 

10 DZIEŃ 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Gniewu ok. 20:00. 
 

 
TERMIN CENA 

23.07 - 01.08.2017 1.485 PLN 

 

 
CENA ZAWIERA 

dojazd i obsługę wygodnym autokarem 
turystycznym z toaletą, video, barem, 
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspo-
zycji grupy; 9 noclegów w pensjonacie - 
pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dzien-
nie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) + suchy prowiant na drogę po-
wrotną; realizację programu; bilety 
wstępu do wszystkich zwiedzanych 
obiektów oraz na basen; opiekę wykwa-
lifikowanej kadry pedagogicznej (nau-
czyciele, trenerzy) zatwierdzonej przez 
Kuratorium Oświaty; usługi przewodni-
ków w trakcie wycieczek; opiekę me-
dyczną; opiekę ratownika na basenie; 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków NNW „Warta” - suma 
gwarancyjna 10.000 zł. 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

uczestnicy powinni posiadać paszport 
lub tymczasowy dowód osobisty, legity-
mację szkolną oraz kieszonkowe wy-
łącznie na własne wydatki (według 
uznania rodziców). 

 

 

 

 

 

ZAPISY U PANA WITOLDA 
SURWIŁO – 694 452 154 

 

Zaliczkę w wysokości 285 zł prosimy 
wpłacić najpóźniej do 15 kwietnia 

2017 r. na konto po uprzednim zapisa-
niu dziecka u Pana WITOLDA !!! 

 

Wpłata pozostałej części należności  
w kwocie 1.200 zł (może być wpłacana 

ratami) do 24 czerwca 2017 r. na 
konto: 

 

85 1240 5442 1111 0010 6734 
6067 

BIURO TURYSTYKI UNITUR 
80-401 GDAŃSK, AL. HALLERA 14 

 

O wpisaniu na listę decyduje  
kolejność wpłat zaliczki !!! 

 

http://www.osrodekmenos.pl/

