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Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  

nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele ! 

 

 

 

 

 
 

 
Załącznik. nr 3  

do REGULAMINU KOLONII W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH 

 

 

DZIENNY  ROZKŁAD  ZAJĘĆ 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2021 

 

Data 

 

 

Zadanie 

 

niedziela 

 

 Rozpoczęcie kolonii – zbiórka o godz. 13.00 na parkingu górnym przy Tauron Arena 
Kraków (przedstawienie kadry kolonijnej). Rozlokowanie uczestników z opiekunami w 
autokarze. Planowy wyjazd ok. godz. 13.45 Przejazd autokarem na trasie Kraków - 
Bodzentyn. 

 Zapoznanie uczestników kolonii z przepisami BHP oraz z regulaminem podróży 

 Przyjazd do Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bodzentynie i 
zakwaterowanie w obiekcie 

 Obiadokolacja w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 
 

 

poniedziałek 

 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Spacer po najbliższej okolicy i „przywitanie gór” 

 Zapoznanie uczestników kolonii z regulaminami 
 Instrukcją przeciwpożarową 
 Instrukcją ewakuacyjną  
 Uczestnika kolonii 
 Poruszania się po drodze 
 Wycieczki 

 Rozpoczęcie konkursu czystości i konkursu fotograficznego (konkurs trwający przez 
cały turnus) 

 Gry i zabawy integracyjne 

 Obiad w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Zajęcia rekreacyjno – sportowe (gry zespołowe, nauka strzelania z karabinków 
pneumatycznych, bilard, siłownia) 

 Ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek 
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wtorek 

 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Wycieczka do Sabat Krajno – obiad w restauracji Sabat Krajno 

 Zajęcia edukacyjne i manualno-pastyczne 

 Kolacja w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Nocny Maraton Filmowy 
 

 

środa 

 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Rajd pieszy – zdobycie szczytu Gór Świętokrzyskich „Łysica” 614 m n.p.m. (suchy 
prowiant na drogę) 

 Obiadokolacja w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Gry i zabawy intelektualne, zajęcia manualno- plastyczne i ruchowe wg. zainteresowań 
uczestników (gry zespołowe, nauka strzelania z karabinków pneumatycznych, bilard, 
siłownia) 

 Konkurs „Mam talent” 
 

 

czwartek 

 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Wycieczka autokarowa do Kompleksu Świętokrzyska Polana, najstarsze drzewo w 
Polsce – „Dąb Bartek” w Zagnańsku 

 Obiad w restauracji Świętokrzyska Polana 

 Gry i zabawy intelektualne oraz sportowe (gry zespołowe, nauka strzelania z 
karabinków pneumatycznych, bilard, siłownia) 

 Kolacja w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Dyskoteka kolonijna 

 KARAOKE - konkurs 

 

piątek 

 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Wycieczka piesza szlakiem królewskim na Święty Krzyż, zwiedzanie Gołoborza (suchy 
prowiant) 

 Obiadokolacja w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Chrzest kolonijny 

 Rozstrzygnięcie konkursu czystości i konkursu fotograficznego  

 Ognisko pożegnalne z pieczeniem kiełbasek – rozdanie nagród i dyplomów 
 

 

sobota 

 Śniadanie w Restauracji „Tkalnia Smaku Świętokrzyskiego” 

 Przygotowania do wyjazdu 

 Przypomnienie regulaminu podróży 

 Wyjazd do Krakowa 
 

*W przypadku bardzo ładnej pogody zajęcia rekreacyjno-sportowe mogą odbywać się przy zbiorniku 

Wodnym w Wilkowie (kąpiele, plażowanie, rowerki wodne i kajaki) 

 

Plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów. 

 


