
„Lato w mieście 2013” program zajęć

Informacja dla rodziców

I. Organizatorzy:
● Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu
● Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu

II. Miejsce:
● Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21 tel. 32 410 45 83, 32 415 26 07

III. Termin zajęć:
● 01.07.2013 – 02.08.2013 w godz. 9.00-15.00

IV. Program:

1. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
................................................................

    
● Żory-miasteczko „Twinpigs”-Westernowy Park Rozrywki: wypisz, wymaluj jak z dzikiego zachodu, 

gdzie  centrum stanowi  saloon,  a na porządku dziennym są napady na bank.  Te i  jeszcze  inne 
atrakcje/ kino 5D,akademia szeryfa,karuzela trapera,strzelanie z łuku, płukanie złota.../ z nami na 
wycieczce. Wyjazd 2.07.2013 o godz. 8.30 z ul. Pracy 21, powrót ok.16.00, koszt – 40 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 7-12 lat

● Inwałd- Park Miniatur + warownia średniowieczna+ kraina Tutenchamona, wyjazd z ul. Pracy 21 w 
dniu 4.07.2013 o godz. 7.45, powrót ok. 19.00, koszt – 45 zł./os.
Propozycja dla uczestników 10-12 lat

● Szymocice- piknik z jazdą konną,W programie: jazda konna, grill  lub ognisko. Wyjazd dnia 
9.07.2013 o godz.9.15, powrót ok.15.00, koszt -25 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 7-12 lat

● Wieliczka-zabytkowa kopalnia soli, historia żup krakowskich, wyjazd dnia 10.07.2013 o godz. 7.30, 
powrót ok. 19.00, koszt – 50 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku10-16 lat

● Rudy Wielkie- Skansen Kolei  Wąskotorowej : „stoi na stacji lokomotywa”– nie ciężka, nie ogromna 
a pot z niej spływa...oraz park linowy,gry i zabawy oraz  ”Zaczarowany młynek”-przedstawienie 
teatru ART-RE z Krakowa . Wyjazd dnia 12.07.2013 o godz. 9.15, powrót ok.15.00. Koszt – 20 
zł/os. 
Propozycja dla uczestników w wieku 7-12 lat

● Tarnowskie Góry-Sztolnia Czarnego Pstrąga/ przepłynięcie łodziami podziemnym korytarzem/, 
Zabytkowa Kopalnia Srebra. Wyjazd w dniu 15.07.2013 o godz. 7.50 z ul. Pracy 21, powrót ok. 
17.00, koszt- 40 zł/os.
Propozycja dla uczestników 10-12 lat

● Wiedeń- Muzeum Historii Naturalnej /jedno z najbogatszych na świecie/ opowie o dinozaurach, 
meteorytach i klejnotach Habsburgów...Wyjazd dnia 19.07.2013 o godz.5.15 z ul. Pracy 21, powrót 
ok. 23.00, koszt- 85,00 dzieci i młodzież, możliwość wyjazdu rodzica lub opiekuna dziecka za 
kwotę 140,00  uwaga: dodatkowo na wstępy i opłatę przewodnika miejsca dorośli ok.15 Euro, dzieci 
5 Euro- płatne w autobusie/
dla uczestników od 12 lat/indywidualnych/

● Rybnik Giezl- piknik z jazdą konną. W programie: jazda konna, grill  lub ognisko. Wyjazd w dniu 
22.07.2013 o godz. 9.15, powrót ok.15.00, koszt 25,00/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 7-12 lat

● Toszek- zamek: dotkniemy tajemnicy średniowiecznej budowli: wieża zamkowa, legenda  o dzikiej 
kaczce, wizyta białej damy...wyjazd dnia 24.07.2013 o godz.8.30, powrót ok. 16.30,koszt – 20 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 7-9 lat

● Kraków-  Wizyta w Ogrodzie  Doświadczeń im. St. Lema-„gdzie rządzi fizyka” oraz Kopiec 
Kościuszki,Wyjazd w dniu 26.07.2013 o godz.7.35 z ul. Pracy 21, powrót ok. 19.30, koszt- 45 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 10-12 lat

● Beszeniowa -Słowacja,kąpielisko termalne- sama przyjemność, nawet gdy pada deszcz. Wyjazd 
dnia 30.07.2013 o godz.7.05, powrót ok. 21.00, koszt -80 zł/os.
Propozycja dla uczestników w wieku 13-16 lat.

● Gliwice- Palmiarnia : przeniesiemy się do egzotycznego ogrodu, pięknych kwiatów i mięsożernych 
roślin oraz willa Caro : elegancja i piękno pałacu przemysłowca śląskiego. Wyjazd dnia 01.08.2013 
o godz. 9.00, powrót ok.15.00. Koszt-20,00



propozycja dla uczestników w wieku 7-9 lat.

UWAGA:  dziecko  na  czas  trwania  wycieczki  musi   mieć  zapewniony  prowiant  i  napoje 
niegazowane, odpowiedni ubiór do zmiennych warunków pogodowych oraz dostosowany do 
programu wycieczki, przy wyjazdach zagranicznych obowiązkowo dokument uprawniający do 
przekroczenia granicy państwa  / paszport lub dowód osobisty/.

  
   1a/ 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

● główny szlak beskidzki-przejście z Czantorii Wielkiej do Wisły/ wyjazd rodzinny/- 3.08.2013 
koszt- 35zł/os. Dzieci; 50 zł/os. Dorośli.  W programie m.in.:kolejka krzesełkowa na Stokłosicę, 
letni tor saneczkowy, wejście na szczyt Czantorii.
Dla dzieci w wieku od 10 lat

     
2.warsztaty artystyczne:
...........................................

       
       a/ dla poszukujących samorealizacji / 10-16 lat/

● warsztaty teatralne-  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” -11.07.2013
● spotkanie z teatrem na Zamku Piastowskim dnia 19.07.2013
● 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
● gry i zabawy integracyjne

Na zajęcia dziecko winno przynosić II-gie śniadanie i napoje, ubiór dostosowany do programu dnia i 
warunków pogodowych.

Wszelkie wnioski, zapytania i uwagi dotyczące wypoczynku dziecka prosimy zgłaszać Kierownikowi:
1. Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21 , tel. 32/ 410 45 83  , godz. 16.00-19.00

UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 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


