
Cena skierowania:  2.090 zł 
      1.990 zł – dla Stałych Klientów   

 
             Cena zawiera opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

      i Turystyczny Fundusz Pomocowy 
              „Oświata Wrocław” 

       ul. Komandorska 2  50 – 022  Wrocław 
    ( róg ul. Piłsudskiego) 

      tel.  601 641 533, 601 641 523 
e - mail: turystyka@oswiata.wroc.pl 

         Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki  
    Woj. Opolskiego  nr 177 

     www.oswiata.wroc.pl 
 
 

 
 
  
                                    
     
                                     
                                                               JEZIORO NIESŁYSZ – 40 km od ZIELONEJ GÓRY 
 
                                                               Wiek uczestników  8 – 11 lat     
 

                                   
                                           I. 01 – 13.07    II. 13 – 25.07    III. 25.07 – 06.08. 2022r.  
                                            Na koloniach w Niesulicach wakacje spędza się aktywnie !  
                        Nie ma czasu na nudę – dookoła sosnowe lasy, plaże, bardzo czyste jezioro.  
 

 DNI MORSKIE – rejs jachtem żaglowym, nauka wiosłowania na szalupie, najpotrzebniejsze węzły żeglarskie, 
konkurs cieśli okrętowego, szanty, mierzenie czasu dzwonem okrętowym -  nauka wybijania „szklanek” , 
uroczyste podnoszenie bandery RP na apelu. 

 DNI ZWIADOWCÓW – PODSTAWY SURVIVALU gry w różnego rodzaju podchody, nauka kamuflażu, 
bezszelestnego poruszania się w terenie, zbudujemy szałas i totem, zbudujemy  bezpieczne ognisko,  
nauczymy się rozpoznawać rośliny i drzewa,  ptaki wodne,  kierunki świata, nauczymy się pracy z kompasem  
i  rysować plany - mapy.  

 DZIEŃ Z TAŃCEM – tańce w grupie „Belgijka”  itp.   

 DZIEŃ MISTRZÓW SPORTU – turnieje sportowe: siatkówka plazowa, mini piłka nożna, ping – pong, baloniada 

 DZIEŃ „INDIANINA” – w indiańskiej wiosce, 

 DZIEŃ BITWA MORSKA – gramy i budujemy statki, mini. tratwy  

 DZIEŃ  RATOWNIKA WOPR  –  poznamy sprzęt ratowniczy i oraz jak udzielać pomocy innym. 

 „ Mini NEPTUNALIA przy ognisku” i „BAL PIRACKI” z przebierankami,  

 DYSKOTEKI i KARAOKE grupowe, nauka  piosenek kolonijnych,   

 PLANSZÓWKI - zabawy i gry świetlicowe, ognisko tematyczne,  konkursy plastyczne i sportowe, „kino  
pod gwiazdami,”  kąpiele i plażowanie. 

 WYCIECZKA AUTOKAROWA:  FAKULTATYWNIE - ZIELONA GÓRA – Aquapark „ Wodny Świat”  
 ( płatne na miejscu 55zł - w cenie autokar oraz bilet do Aquaparku 2 godziny),  

 

Zakwaterowanie: OW „IRENA”, budynek murowany, pokoje 3 - 6 os. z umywalkami i z WC, prysznice na korytarzu, 
stołówka, świetlica, boiska do gier zespołowych.  
Wyżywienie:   3 x dziennie + podwieczorek, od kolacji do obiadu (śniadania i kolacje – szwedzki bufet) 
Kadra: pedagogiczna, instruktorska, medyczna.  

         Transport: autokar turystyczny.  
         Zabieramy uczestników po trasie: Wrocław, Legnica, Lubin, Zielona Góra. 
         Ubezpieczenie: NNW do 10.000 zł (PZU)     
          Kolonia rejestrowana w Kuratorium Oświaty. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                                       
 
                                                              
 
                                                       



          KOLONIA RÓŻNOŚCI    
              Niesulice  2022    

NIESULICE: 12 km od Świebodzina, 40 km od Zielonej Góry,  
bardzo czyste, malowniczo położone jezioro Niesłysz – 550 ha  
powierzchni, I klasa czystości wody, sosnowe lasy, ośrodki wczasowe,  
sklepiki itp. 
Na kolonię zabieramy ze sobą: legitymację szkolną,  
zeszyt 16 kartkowy w kratkę, przybory, do pisania, latarkę,  
ubranie od wiatru z kapturem – może być zwykła kurtka turystyczna od wiatru i deszczu, ubranie i obuwie sportowe na 
miękkiej podeszwie, czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, koszulki z krótkim i 
długim rękawem od słońca, ulubione instrumenty, nagrania, śpiewniki, kieszonkowe na własne potrzeby – pieniądze 
można zdeponować u wychowawców ( koperta podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka z kwotą podzieloną na 
mniejsze nominały np. po 10, 20 zł), jeżeli jedziemy na wyjazd do Aquaparku to zabieramy  
ze sobą  55zł (autokar + bilet wstępu). Mile widziane elementy stroju marynarskiego, pirackiego. 
Na kolonię zabieramy ze sobą : legitymację szkolną, zeszyt 16 kartkowy w kratkę, przybory, do pisania, latarkę, 
ubranie żeglarskie – może być klasyczny sztormiak lub zwykła kurtka turystyczna od wiatru i deszczu, ubranie i obuwie 
sportowe na miękkiej podeszwie, czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, koszulki 
z krótkim i długim rękawem od słońca, ulubione instrumenty, nagrania , śpiewniki, przytulanki.    
Mile widziane elementy stroju marynarskiego, pirackiego.         Obowiązkowo buty do kąpieli w wodzie! 
 

 

  UWAGA !   
-   koszty leków specjalistycznych, antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie 
-  drogocenne rzeczy, elektronikę zostawiamy w domu !    
-  w czasie działań porządkowych, zajęć praktycznych, wykładów, zbiórek do zajęć, posiłków, ciszy nocnej,    
   zajęć  sportowych i  rekreacyjnych oraz na wezwanie wychowawców, instruktorów oraz kierownika wypoczynku  
   uczestnik obozu nie może  korzystać z telefonu komórkowego  ( ze względu na wymogi  bezpieczeństwa ) 
-  zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  przypominamy o zakazie w stosunku do osób trzecich -  wykonywania 
   materiałów  fotograficznych,  filmowych i dźwiękowych  bez uzyskania ich zgody 
-  PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IIMPREZIE 
   TURYSTYCZNEJ  LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH 
 
 

TRANSPORT:  wyjazd autokarem pierwszego a powrót ostatniego dnia turnusu.   

Zbiórka:  Wrocław ul. Petrusewicza  godz. 09.15 /  Legnica ul. Nowodworska „LOTOS” ok. godz. 10.30/  
Lubin PKS stadion ok. godz. 11.15/ Zielona Góra  ul. Sulechowska „ORLEN”  godz. ok. 13.15/ Niesulice   ok. godz. 14.00 
 

Powrót:  Zielona Góra ok. godz. 16.00/ Lubin ok. godz. 18.00/ Legnica ok. godz. 18.30/ Wrocław  ok. godz.  20.00 
 

- dodatkowe informacje:   tel. 601 641 523 w godz. 10.00 – 17.00 
 

Zakup skierowania:  
on - line  na stronie www.oswiata.wroc.pl,  telefonicznie lub  w biurze 
 „Oświata Wrocław” ul. Komandorska 2  
 ( róg Piłsudskiego )  w godz.10.00 – 17.00, 
  

PŁATNOŚĆ  na konto:  „Oświata Wrocław” ul. Komandorska 2    
Pekao SA  10 1950 0001 2006 7262 8574 0003 
z  dopiskiem :  KOLONIA RÓŻNOŚCI  NIESULICE  turnus ...  imię 
 i nazwisko uczestnika  
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające. 
Wpłata zadatku przy rezerwacji miejsca:  400 zł    
Pozostała należność: do 14 dni  przed turnusem. 
 

 
 
 
 
 


