„Lato w mieście 2012” Klub „Cegiełka”
informacja dla rodziców
I. Organizatorzy:
● Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu
● Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu
II. Miejsce:
● Klub Osiedlowy „Cegiełka” ul. Żółkiewskiego 22
III. Termin zajęć:
● 02.07.2012 – 03.08.2012 w godz. 9.00-15.00
III. Program:
1. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
................................................................
a/ dla najmłodszej grupy uczestników / wiek 7- 9 lat/
● Przysiecz – gawęda o życiu i zwyczajach zwierząt zgromadzonych w mini zoo, przejażdżka wozem
taborowym po okolicy /Moszna – zamek/, grill. 1.08.2012 , wyjazd godz. 8.00,powrót ok. 15.3016.00, koszt- 25,00/os.
● Rybnik – Kamień – RPA czyli Rodzinny Park Atrakcji a w nim: zwiedzanie Parku Dinozaurów,
Bajkowej Krainy oraz atrakcje /kręgielnia plenerowa, pentaque, pływanie łódeczkami.../ wyjazd dnia
13.07.2012, godz. 8.30, powrót ok. 15.00, koszt – 20,00/os.
● Rydułtowy- Park Zabaw „Fikołkownia”, wyjazd dnia 9.07.2012, godz.9.30, powrót ok.14.30,koszt5,00/os.
b/ dla grupy uczestników w wieku 10-12 lat
● Wrocław – Centrum Nauki „Humanitarium”- jak działa ludzkie ciało i zmysły oraz jak funkcjonuje
człowiek w środowisku?- odpowiedź na te zagadnienia znajdziemy we wrocławskim centrum nauki.
A do tego zwiedzanie szlakiem wrocławskich krasnoludków oraz rejs statkiem po Odrze. Wyjazd
dnia – 24.07.2012, wyjazd godz. 7.00 „Cegiełka”ul.Mariańska; 7.15 „Itaka” ul.Pracy; 8.30 „M-5” ul.
Książęca 14. Powrót ok. 20.00. Koszt- 45,00/os.
● Będzin-zwiedzanie pałacu Mieroszewskich, zamku oraz warsztaty : Rycerz średniowieczny historia rycerstwa i średniowieczne ideały. Wyjazd dn.6.07.2012, godz.8.00.Powrót ok.17.00. Koszt
20,00/os.
● Brenna- park linowy / Proponujemy trasy na różnych wysokościach i o różnym stopniu trudności. Na
drewnianych słupach o wysokości 18 m zawieszone są zaskakujące przeszkody – m.in. kładki,
latające belki, ścianka wspinaczkowa, deskorolka, łódka, siatka do skoku Tarzana, i inne. Na każdej
trasie adrenaliny dostarczają dodatkowo zjazdy po linie na rolkach , a wszystko bezpiecznie pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów/ , rowerki wodne, grill. Wyjazd dn.30.07.2012, godz.8.00,
powrót ok.16.30. Koszt 25,00/os.
c/ dla grupy uczestników w wieku 13- 16 lat
● Warszawa- Centrum Nauki Kopernik- Misją Centrum Nauki Kopernik jest rozbudzanie ciekawości,
wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu
społecznego na temat nauki. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne
przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Wyjazd dn.19.07.2012 o godz. 6.30 z
ul.Pracy Klub „Itaka”; 6.45 ul.Mariańska klub „Cegiełka”; 7.00 ul.Książęca klub „M-5”. Powrót dn.
20.07.2012 ok. godz.22.00. Koszt – 180,00/os.
● Brenna- najwyższy park linowy w Beskidach / Proponujemy trasy na różnych wysokościach i o
różnym stopniu trudności. Na drewnianych słupach o wysokości 18m zawieszone są zaskakujące
przeszkody - m.in. kładki, latające belki, ścianka wspinaczkowa, deskorolka, łódka, siatka do skoku
Tarzana, i inne. Na każdej trasie adrenaliny dostarczają dodatkowo zjazdy po linie na rolkach , a
wszystko bezpiecznie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów/ , rowerki wodne, grill. Wyjazd
dn.31.07.2012 o godz.8.00 ul Pracy „Itaka”; godz.8.15 „Cegiełka”; 8.30 „M-5” ul.Książęca.
Koszt -25,00/os. Powrót ok. 17.00
d/ dla miłośników turystyki kwalifikowanej i sportów elitarnych/ 11- 16 lat/
● wakacyjna szkółka tenisa : zajęcia odbywać się będą na korcie przy ul. Pracy w miesiącu lipcu w
każdy poniedziałek i środę w godz. 9.15-10.30. Koszt- 10,00

●

●

„przygoda ze wspinaczką skałkową”- wyjazd 3-dniowy w Jurę Krakowsko-Częstochowską,
program szkolenia obejmuje: naukę podstaw wspinaczki skałkowej w naturalnym środowisku skał
wspinaczkowych na Jurze,zajęcia z instruktorami kwalifikowanymi. Program turystyczno –
krajoznawczy: Góra Zborów, jaskinia Głęboka- udostępniona do ogólnego zwiedzania, oświetlona.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: siatkówka,kąpiel / kąpielisko strzeżone/. Termin;20-22.07.2011, koszt160,00/os.
„letnia szkoła przetrwania”- wyjazd w Beskid Wysoki / Grupa Pilska/ do bazy ogólnopolskiej
studenckiej na Halę Górową. Przejście szlakiem turystycznym, ognisko, nauka orientacji mapy i
czytania mapy turystycznej. Wyjazd w dn.25-27.07.2012; Koszt-120,00/os.

e/ dla amatorów obcowania z naturą / 7- 16 lat/
● pikniki z jazdą konną
a/ Szymocice- wyjazd dnia 3.07.2012 godz. 9.00 , koszt- 15,00/os.
b/ Ochaby- wyjazd dn. 12.07.2012 godz.8.00, powrót ok.16.00, koszt – 25,00
c/ Rybnik-Stodoły- wyjazd d. 26.07.2012, godz.9.00, koszt- 15,00
W programie: jazda konna,przejażdżka bryczką, grill lub ognisko
2.warsztaty artystyczne:
...........................................
a/ dla poszukujących samorealizacji / 10-16 lat/
Warsztaty – batik, termin: 4 - 6.07 „Cegiełka”.
Wystawa po warsztatowa.
● Warsztaty filcowania - w dniach 16 – 18.07. Klub „Itaka”
● warsztaty teatralne- w dn.6-10.07.2012 , Klub „Itaka”
●

3. zajęcia w Klubach :
.........................................
a/ „woda,słońce, las – to lato” / w godzinach 9.00-15.00/
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

wyjazdy na basen miejski do Obory-dowóz autobusami spod Klubów Osiedlowych „M-5”, „Itaka”,
„Cegiełka” wg harmonogramu dostępnego w Klubach.
spotkanie z Policją „Bezpieczne wakacje” -19.07.2012
spotkanie z Wikingami na Zamku Piastowskim dnia 10.07.2012
Podchody w kompleksie leśnym Obora
poznajemy trasy rowerowe Raciborszczyzny
pikniki rekreacyjno-sportowe na basenie miejskim w Oborze
zajęcia rekreacyjno -sportowe na boiskach osiedlowych
zajęcia plastyczne i konkursy plastyczne
konkurs „Plusomania”- dla zwycięzców wyjazd na wycieczki wybrane z programu akcji. Regulamin
konkursu dostępny w Klubach.
Wyjścia na kręgielnię i mini-golfa
maraton filmów animowanych
Wspieramy Fundację św. Mikołaja, której misją jest rozumieć i pomagać ludziom w potrzebie.
Włączając się w jedną z akcji fundacji ogłaszamy zbiórkę starych , niepotrzebnych telefonów
komórkowych od dnia 2 - 31 lipca 2012 r. w klubach.
gry i zabawy integracyjne

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Szczegółowe informacje , zapisy dzieci i młodzieży
w dniach 5 czerwiec 2011- 22 czerwiec 2011 w klubach osiedlowych:
1. Klub Osiedlowy „Cegiełka” ul. Żółkiewskiego 22, tel. 32/ 415 23 56, godz. 16.00- 19.00
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie zmianę programu z przyczyn od nas niezależnych.
Przy zapisie dziecka na wycieczkę wymagana jest wpłata całości kosztów lub zaliczka w wysokości 30% kosztów.
Rezygnacja z wycieczki w dniu wyjazdu pociąga za sobą brak zwrotu zaliczki wpłaconej a konto wyjazdu.

* projekt dofinansowany przez Miasto Racibórz

