
UWAGA !!! 

Plan będzie dostosowany od warunków pogodowych i możliwości uczestników. 
Może ulec zmianie i modyfikacji w zależności od decyzji kierownika kolonii                       
i wychowawców. Może się zażyć że niektóre planowane punkty nie zostaną 
zrealizowane. Dziękujemy za wyrozumiałość. 
 

Kolonie w Żelistrzewie będą organizowane pod dwoma adresami: 

 „Pokoje do wynajęcia Bożena”, ul. Nauczycielska 7, 

 „Pokoje do wynajęcia KASPEREK”, ul. Tulipanowa 15, 

Informujemy, że w zależności od zainteresowania z Państwa strony turnus może być podzielony na 

dwa miejsca noclegowe. Ośrodki agroturystyczne, które wybraliśmy posiadają wysoki standard i są 

sprawdzonym miejscem wypoczynkowym, w którym odbywały się już kolonie Caritas.  

W/w należą do jednego właściciela, a do głównych atrakcji oferowanych na miejscu należą:  

 Boiska do gry w siatkówkę, ringa, mini golf itp.; 

 Tor kartingowy / gokarty na pedały, hulajnogi; 

 Miejsce na ognisko/ grilla; 

 Noc duchów, 

 Podstawy jazdy konnej – nauka jazdy, dostęp do stadniny koni; 

 Możliwość zorganizowania wycieczki rowerowej (rowery na miejscu); 

 Wizyta w wiosce indiańskiej, 

 Strzelnica, 

 Dowóz autokarem na plaże i inne. 

*  Każda z wyżej wymienionych atrakcji jest już wliczona w koszt wycieczki. 

 

 

PROPONOWANY: PLAN PRACY KOLONII CARITAS 2020 
 
 
1 dzień – 23.07.2020r. 

 Wyjazd autokarem z Sosnowca/Jaworzna we wczesnych godzinach porannych, 

 Przyjazd do ośrodka kolonijnego, ciepły posiłek, 

 Spotkanie organizacyjno – informacyjne – omówienie regulaminów obowiązujących na koloniach i 
zasad bezpieczeństwa, 

 Podział na grupy, zakwaterowanie. 
2 dzień 

 Spacer po okolicy, wycieczka piesza nad morze, 

  Gry i zabawy na świeżym powietrzu (na plaży), kąpiel w morzu pod nadzorem ratownika lub 
zajęcia na świetlicy (konkursy, zajęcia plastyczne), 

 Pogodny wieczorek: zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe, zabawy, konkursy. 

 Dyskoteka integracyjna. 
3 dzień 

 Wycieczka do Pucka: Port Jachtowy, spacer plażą pucką, Stary Rynek, zakup pamiątek, 

 Powrót do ośrodka, 

 Pogodny wieczorek – zabawy, konkursy, 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
  



4 dzień 

 Przejście pieszo do kościoła na Mszę Świętą, 

 Spacer po okolicy, lody, 

 Spacer nad morze, 

 Kaszubski wieczór regionalny, prezentacja stroju kaszubskiego, poznanie tradycji  
i zwyczajów regionalnych, 

 Zajęcia profilaktyczne, sportowe. 
Dzień 5 

 Wycieczka do Władysławowa: zwiedzanie portu morskiego, spacer aleją gwiazd sportu, zakup 
pamiątek, 

 Powrót do ośrodka, 

 Zajęcia profilaktyczne, 

 Zajęcia organizacyjne – przygotowanie strojów na bal kolorów, 

 Dyskoteka / bal kolorów. 
6 dzień 

 Spacer po okolicy, piesza wycieczka nad morze, 

 Gry i zabawy na plaży, kąpiel w morzu pod nadzorem ratownika, 

 Zajęcia profilaktyczne,  

 Zajęcia sportowe, 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
7 dzień 

 Wycieczka autokarowa na Półwysep Helski: wejście do fokarium; spacer molem  
w Jastarni; wejście na wieże widokową w Juracie; zakup pamiątek, 

 Powrót do ośrodka, 

 Zajęcia profilaktyczne, plastyczne. 
8 dzień 

 Piesza wycieczka do Rzucewa: osada łowców fok, spacer bulwarem na molo, zakup pamiątek, 
powrót plażą do ośrodka, 

 Pogodny wieczorek: konkursy, gry i wspólna zabawa. 

 Dyskoteka. 
9 dzień 

 Spacer po okolicy, wycieczka piesza nad morze, 

  Gry i zabawy na świeżym powietrzu (na plaży), kąpiel w morzu pod nadzorem ratownika, 

 Pogodny wieczorek – zabawy i konkursy. 
 

10 dzień 

 Dzień sportu: 
 Turnieje sportowe – indywidualne i grupowe, 
 Zajęcia sportowe, 
 Wyłonienie zwycięzców, wręczenie dyplomów i nagród, 

 Konkurs talentów. 
11 dzień 

 Wycieczka autokarowa do Gdańska i Sopotu: spacer po Starym Mieście w Gdańsku, (zwiedzanie z 
przewodnikiem), Westerplatte, przejazd statkiem do Sopotu, spacer po molo, zakup pamiątek, 

 Konkursy i zabawy, 

 Zajęcia profilaktyczne. 

 Dyskoteka 
12 dzień 

 Spotkanie na zakończenie kolonii, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród, 

 Chrzest kolonijny nad morzem, 

 Zajęcia profilaktyczne, 

 Pożegnalne ognisko/ dyskoteka. 



 
13 dzień – 04.08.2020r. 

 Spacer po okolicy,  

 Wyjście do sklepu, zakupienia pamiątek, 

 Pakowanie, 

 Obiadokolacja w ośrodku,  

 Spacer nad morze, pożegnanie z morzem, 

 Wyjazd z ośrodka w godzinach wieczornych autokarem do Sosnowca. 
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