
Informacje dla rodziców i wychowawców dotycząca wyjazdu na wypoczynek wakacyjny  uczniów 

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim 

 

Czas pobytu to 24 czerwca 2022 do 30 czerwca 2022   

 

Ważne :zaliczka w kwocie 200 złotych jak najszybciej tj do 31 marca 2022 

 

Miejsce ośrodka : 

Ośrodek Turystyczny Bolko 

57-550 Stronie Śląskie 

Informacje na temat realizacji BONU TURYSTYCZNEGO  na dziecko 

Każdy rodzic musi wygenerować kod (bon turystyczny ze strony ZUS), kod należy wraz  

z imieniem nazwiskiem rodzica i ucznia oraz numerem telefonu podać do p. Patrycji Cynkier 

do dnia 11 czerwca. Każdy rodzic  wpłaca  940,00 złotych do 11 czerwca. Po weryfikacji przez 

właściciela ośrodka następuje zwrot kwoty pozyskanej z bonu . Pieniądze (kwota z bonu 

turystycznego ) zostaną zwrócone  po powrocie z  wypoczynku wakacyjnego.  

 

Poniżej szczegółowy harmonogram planowanego wypoczynku 

  

 

25 czerwca 2022 /sobota / 

wyjazd godzina 3:00 przyjazd do ośrodka 8:00 

Proszę na drogę zabrać suchy prowiant  

Zakwaterowanie w pokojach od 8- 10 

Wyjście na miasto i okolice  10-13 

Obiad  godzina  13:00-14,00 

Zwiedzanie: Wodospad w Parku Krajobrazowym Wilczki  z przewodnikiem  

Omówienie zasad bezpieczeństwa na wypoczynku  omówienie programu  

Cisza nocna 22:00 

 

26.07.2022/ niedziela/ 

Śniadanie godzina 8;00-9;00 

Wyjazd na Strzeliniec Wielki najwyższy szczyt Gór Stołowych (680 stopni kamienne schody) 

Błędne Skały w Górach Stołowych z przewodnikiem 

Będziemy wchodzić inna trasą niż podczas ostatniego pobytu  na wypoczynku  

Powrót na obiadokolacje około godziny 18:00 

Na zwiedzanie przygotowany suchy prowiant 

Po obiadokolacji zajęcia w grupach  

Cisza nocna 22:00 

 

27.06.2022/poniedziałek/ 

 

Śniadanie godzina 8-9:00 

Wyjazd i zwiedzanie Jaskini niedźwiedzia, -przewodnik 

oraz wejścia na pobliskie szlaki turystyczne o różnym stopniu trudności  

Obiad 14;30 

Cisza po obiednia do 15:30 

Zajęcia na boiskach piłki siatkowej  lub w świetlicy piłkarzyki , tenis stołowy bilard itp 

Cisza nocna 22:00 



28.06.2022 /wtorek/  

Śniadanie godzina  8-9:00 

Wyjazd i zwiedzanie Kopalni złota w Złotym Stoku z przewodnikiem 

Powrót do ośrodka na obiadokolację około 17:00 

Po południu  zajęcia w grupach z wychowawcą  

Ognisko z pieczeniem kiełbasy  

Cisza nocna 22:00 

 

 

29.06.2022 /środa /   

Śniadanie godzina 8-9:00 

Zalew Stara Morawa  strzeżone kąpielisko z  piaszczystą plażą ,z dwoma boiskami do gier 

zespołowych , ścianką wspinaczkową . 

Jest możliwość wyjścia na pobliskie szlaki turystyczne ze zwiedzaniem pomników przyrody  

Powrót na obiad godzina 15:00 

Obiad 16;00 

Cisza po obiedzie  

Zajęcia popołudniowe organizują wychowawcy poszczególnych grup, jest możliwość  

wyjścia na wieżę widokową i inne w okolicy atrakcje lub Zalew  Stara Morawa (2 km od 

ośrodka) 

 

 

30.06.2022 /czwartek /   

 

Śniadanie  8-9:00 

Zdawanie pokoi i pakowanie bagaży około 10-11;00 

Wyjazd  z ośrodka  w Kierunku Rzeszowa i zwiedzanie  miasta na trasie przejazdu. 

Dwa godzinne postoje w Mc Donaldzie 

Około godziny 13,30 planowany jest wyjazd do Sokołowa Małopolskiego  

Planowany przyjazd na miejsce około godziny 19:00 -20:00 

Na drogę powrotną uczestnicy otrzymują suchy prowiant  

 

 

 

 

 

 

Sprawy rożne : 

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą stroju kąpielowego, ręczniki itp. 

 

Kadra : 

Opiekę nad uczestnikami będą sprawować  

trzech wychowawców z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolski  

Nadzór nad całością będzie sprawował Wiesław Sondej –dyrektor szkoły 

 

 
 

 


