
 

 

Wakacje z przygodą  

Aktywna półkolonia w formie wycieczek krajoznawczych 

29 czerwca – 4 lipca Słopnice 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym: uczniowie klasy 1-8 Szkoły Podstawowej 

Codziennie zbieramy się o godzinie 8:00 przy Bibliotece w Słopnicach 

wsiadamy do autokaru i odwiedzamy bliższą lub dalszą okolicę.  

Powrót planujemy około godziny 16:00 

Podczas wycieczek kadra organizuje zabawy i gry integracyjne oraz zajęcia tematyczne. 

Zajęcia prowadzą licencjonowani przewodnicy górscy oraz kadra opiekunów posiadająca uprawnienia 

instruktorskie w różnych specjalnościach. 

Codziennie przekąska! Rozpalimy ogień i przygotujemy biwakowe przysmaki. 

Celem organizacji imprezy jest: 
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocja 

prozdrowotnych nawyków, przy współpracy wykwalifikowanych instruktorów  
i wychowawców, 

2. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa wśród dzieci  
i młodzieży, 

3. Efektywne wykorzystanie czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji poprzez aktywne formy edukacji. 
 

Program 

Dzień 1. Topazowy kamień – spacer do doliny Gorcowego potoku 

Dzień 2. Na grzbiecie ślimaka – wycieczka na platformę widokową i zwiedzanie zamku w Rytrze 

Dzień 3. Na tropie astronomów – wizyta w obserwatorium astronomicznym 

Dzień 4. Błękitne oko i strażnicy czasu – Dobczyce i okolice 

Dzień 5. Wakacyjna przyjaźń z zielonym wielorybem – baśniowa Kostrza 

Dzień 6. Przygodowa gra terenowa 

Kolejność realizacji programu może zostać zmieniona. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 

organizator przygotuje program zastępczy. 

 

 



Koszt uczestnictwa: 

• 340 zł / osoba - dla mieszkańców gminy Słopnice – Zajęcia dofinansowane  

z budżetu gminy Słopnice 

• 440 zł / osoba – dla uczestników zameldowanych poza gminą Słopnice 

Cena zawiera: 

• Udział we wszystkich zajęciach zawartych w programie 

• Opiekę przewodników podczas wycieczek górskich 

• Opiekę wykwalifikowanej kadry przewodników, instruktorów i opiekunów posiadających uprawnienia  

do prowadzenia zaplanowanych zajęć 

• Koszty transportu podczas organizowanych zajęć 

• Udostępnienie sprzętu i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć  

• Napoje w trakcie wszystkich zajęć: woda, soki 

• Prowiant na ognisko i przekąski - codziennie 

• Koszt biletów wstępu do odwiedzanych obiektów 

• Ubezpieczenie NNW 

Zgłoszenia:  

1. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: kontakt@bielakactive.pl lub sms pod numer telefonu: 

+48 698 410 012 

Należy przesłać informacje: 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika 

2. Data urodzenia 

3. Numer telefonu i adres e-mail do Rodziców / Opiekunów 

4. Adres 

5. Ważne informacje: np. dotyczące zdrowia, diety, problemów wychowawczych 

2. Wpłaty: przyjmujemy na rachunek:  

 

Bielak Active Dariusz Bielak 

34-642 Dobra 202 

Nr rachunku: 90 2490 0005 0000 4530 4734 1446 

W tytule: Imię i Nazwisko Uczestnika, data urodzenia, nr telefonu lub e-mail 

 

3. Karta informacyjna Uczestnika – dostępna na stronie wydarzenia lub pod adresem 

www.bielakactive.pl/pliki kartę należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć w formie papierowej lub 

elektronicznej (wystarczy zdjęcie) przed rozpoczęciem zajęć. 

UWAGA: Zgłoszenie staje się ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku.  

Brak wpłaty do 15 czerwca może skutkować skreśleniem z listy Uczestników.  

Wszystkie wpłaty potwierdzamy wiadomością zwrotną SMS lub e-mail. W razie braku potwierdzenia z naszej 

strony prosimy o niezwłoczny kontakt. 

Rezygnacja: Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach w dowolnym momencie, jednak należy liczyć się 

z koniecznością pokrycia poniesionych już kosztów organizacji. Każdy przypadek rezygnacji rozpatrujemy 

indywidualnie, dlatego w razie takiej potrzeby prosimy o niezwłoczny kontakt.  

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania imprezy wniesione wpłaty za uczestnictwo nie będą zwracane. 

mailto:kontakt@bielakactive.pl
http://www.bielakactive.pl/pliki


Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji:  Obejmuje koszty związane z koniecznością rezygnacji z udziału w zajęciach 

z powodu choroby Uczestnika lub najbliższego członka rodziny. Koszt 30 zł / osoba – należy doliczyć do wpłaty za 

udział w zajęciach. O chęci wykupienia polisy należy poinformować nas podczas zapisów. 

 

Wyposażenie  

Każdy uczestnik powinien posiadać ubiór stosowny do danych zajęć oraz warunków atmosferycznych,  
przede wszystkim:  

• nieduży plecak  

• pełne obuwie, dostosowane do warunków atmosferycznych – prosimy o unikanie sandałów 

• kurtkę przeciwdeszczową - codziennie 

• czapkę lub chustkę na głowę 

• butelkę na wodę – dbamy o przyrodę, nie produkujemy śmieci. Butelki uzupełniamy na bieżąco  

• kieszonkowe na lody, przekąskę, pamiątkę – nieobowiązkowe  
 
Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Każdy Uczestnik warsztatów ma prawo do: 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach 

• korzystania z wszystkich świadczeń zapewnionych przez organizatora 

• uzyskania niezbędnej pomocy od kadry opiekunów i instruktorów 

• rezygnacji z udziału w zajęciach i nieuczestniczenia w części lub całości zajęć, 
po poinformowaniu opiekuna 

2. Każdy Uczestnik warsztatów ma obowiązek: 

• przestrzegać założeń warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BielakActive, które dostępne są 
na stronie www.bielakactive.pl  

• dbać o czystość i porządek zajęć 

• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 

• przestrzegania czasu trwania zajęć 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 
dla życia i zdrowia innych, informowania opiekunów  
i instruktorów. 

• dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach 

• mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 

• zgłaszać opiekunom wyjście z placówki po zakończonych zajęciach  
Podczas trwania warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1. używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu  
i zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych – dotyczy to uczestników, instruktorów 
i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach, 

2. samowolnego oddalania się od grupy 
3. niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

 

 

34-642 Dobra 202 

Biuro / info / rezerwacja tel. +48 669 020 100 

Informacja w trakcie trwania obozów tel. +48 698 410 012 

Numer konta: 90 2490 0005 0000 4530 4734 1446 

e-mail: kontakt@bielakactive.pl 

www.bielakactive.pl 
 

http://www.bielakactive.pl/

