
Szanowni Państwo, 

tak jak w poprzednich latach przedstawiamy Państwu ofertę wypoczynku letniego. Mając na względzie 

Państwa plany wakacyjne, postanowiliśmy w roku szkolnym 2019/2020 dużo wcześniej  podać termin planowanej 

kolonii, tym bardziej, że będziemy korzystać ze sprawdzonego miejsca. Kolonia odbędzie się w ośrodku 

wypoczynkowym „Haryzma” w Niechorzu, w terminie 19.07 – 28.07.2020 r. Koszt 10 dniowej kolonii wraz z pełnym 

wyżywieniem, przejazdem w dwie strony, wycieczkami i opieką naszych nauczycieli wynosi 1.480 zł.  

Zapisy na kolonię od 18.12.2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 07.30-15.00 (PROSIMY O ZGŁASZANIE 

DZIECI TYLKO PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ).  

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo dzwoniąc do kierownika kolonii: pani Teresy Bugajskiej (tel. 669 997 

967) lub przesyłając maila z zapytaniem na adres szkolatecza@dpfa-europrymus.pl 

                 

Oferta skierowana jest do uczniów od kl. II do kl. VIII. 

 

Program kolonii: 

1. Neptunalia. 

2. Dwie dyskoteki. 

3. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

4. Kąpiele morskie i słoneczne. 

5. Basen kryty w Pogorzelicy (x 2). 

6. Wycieczka do Trzęsacza- ruiny kościoła+ Multimedialne Muzeum na Klifie. 

7. Park linowy. 

8. Przejazd kolejką retro. 

9. Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. 

10. Opieka ratownika na plaży. 

11. Gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego i plażowego.  

12. Korzystanie ze świetlicy, sali wielofunkcyjnej, sali telewizyjnej, obiektów sportowych na terenie ośrodka wedle 
potrzeb. 
 

Zaliczka w wysokości 480 zł płatna do 31 stycznia 2020r.  

Pozostała kwota płatna w 4 ratach po 250 zł (luty, marzec, kwiecień, maj)  na konto: 

Stowarzyszenie Europrymus w Zgorzelcu nr  konta: 41 1020 2137 0000 9102 0101 2772  

z dopiskiem : „Zaliczka na kolonię letnią - Niechorze 2020”, a potem zapis informujący o kolejnej racie.  

(UWAGA ! Zaliczka nie podlega zwrotowi, chociaż nigdy tak się nie zdarzyło. Zawsze mamy chętnego na 

czyjeś miejsce). 

Istotna jest kolejność wpływania zgłoszeń, ponieważ mamy zagwarantowane 45 miejsc. Niewpłacenie zaliczki 

w podanym terminie skutkować będzie zapisem kolejnego chętnego dziecka z listy rezerwowej.  

                                                                                       Wicedyrektor ds. klas I-III 
        Agata Wieżalis 

 
Zgorzelec, 16.12.2019r.                                                                                                                              

……………………………………………………………………………………………………..……………………..................                                                                          
 

                                                      Nr zgłoszenia…………………… 
  

Niniejszym deklaruję udział mojego dziecka………………………………………………………………………. 

z klasy ……….……... w kolonii letniej w miejscowości Niechorze, organizowanej przez Stowarzyszenie 

Europrymus w Zgorzelcu i zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości 480 zł na konto 

Stowarzyszenia do 31.01.2020r. oraz czterech kolejnych rat w wysokości 250 zł do końca maja 2020r. 

 
 
                                                                              …..…................................................................. 
                                                                                      (imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna) 
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