
RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU  

WIOSNA – LATO – JESIEŃ 

 

1 dzień  

Przyjazd dzieci do placówki, podział na grupy wychowawcze, zakwaterowanie. Spotkanie z koordynatorem 

turnusu, omówienie regulaminów obowiązujących w placówce, przepisów bhp, p.poż, programu turnusu i planu 

dnia. Organizacja grup - wybór funkcyjnych, ustalenie zasad współpracy. Wycieczka do zabytkowego Parku 

podworskiego Wodzickich - zapoznanie z historią  Poręby Wielkiej i parku: legendy, obiekty zabytkowe, walory 

przyrodnicze.  Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boiskach sportowych, kortach tenisowych.  

Dyskoteka. Just dance. 

2 dzień  

Zajęcia muzyczne, nauka piosenek turystycznych. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boiskach sportowych, kortach 

tenisowych. Wycieczka na Stramówkę: potoki jako element górskiego krajobrazu, regulacja potoków górskich, 

roślinność i ptaki terenów nadrzecznych, budowa geologiczna Gorców.  

Wyścigi rzędów. 

3 dzień  

Wycieczka na Potaczkową - wędrówka przyrodniczą ścieżką edukacyjną, omówienie flory i fauny gorczańskich 

lasów. Zwrócenie uwagi na: położenie Gorców, Beskidu Wyspowego i Żywieckiego, znaczenie pasterstwa dla  

polan gorczańskich i wtórnej sukcesji lasu. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boiskach sportowych, kortach 

tenisowych.  

Olimpiada sportowa – rywalizacja w konkurencjach indywidualnych. 

 

4 dzień  

Wycieczka na Starmachowski Groń - osobliwości przyrodnicze na trasie wycieczki, różnorodność florystyczna łąk, 

tradycje pasterskie i rolnictwo w Gorcach. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na sali gimnastycznej, boiskach 

sportowych, kortach tenisowych.  

Konkurs tańca dyskotekowego. Karaoke. 

 

5 dzień 

Spotkanie podsumowujące pobyt, wręczenie dyplomów i wyróżnień. Pakowanie bagaży. Wycieczka do Poręby 

Górnej – budownictwo regionalne Zagórzan, turystyczne walory miejscowości. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na 

sali gimnastycznej, boiskach sportowych, kortach tenisowych. Wyjazd dzieci do domów rodzinnych. 

 

Po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacji z sekretariatem placówki możliwa jest organizacja wycieczek m.in. do 

Zakopanego, Szaflar, Szczawnicy – Pieniny i innych miejscowości za dodatkową opłatą. 

W okresie wakacji DWDz organizuje kolonie letnie, których program każdego roku jest zróżnicowany oraz 

poszerzony o dodatkowe wycieczki piesze i autokarowe, realizowane wymiennie  m.in. do: Rabki, Zakopanego, 

Zubrzycy, Szaflar, Inwałdu, Szczyrzyca, Szczawnicy – Pieniny, Koninek, „Orkanówki”.  Cena kolonii letniej obejmuje 

w/w program łącznie z cenami wycieczek i biletów wstępu.  

  



 

RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU  

- ZIMA - 

1 dzień  

Przyjazd dzieci do placówki, podział na grupy wychowawcze, zakwaterowanie. Spotkanie z koordynatorem 

turnusu, omówienie regulaminów obowiązujących w placówce, przepisów bhp., p.poż, programu turnusu i planu 

dnia. Organizacja grup - wybór funkcyjnych, ustalenie zasad współpracy. Wycieczka do zabytkowego Parku 

podworskiego Wodzickich - zapoznanie z historią  Poręby Wielkiej i parku: legendy, obiekty zabytkowe, walory 

przyrodnicze.  Zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu.  

Dyskoteka. Just dance. 

2 dzień  

Grupy narciarskie - zajęcia szkoleniowe na stoku narciarskim.  

Grupy pozostające w budynku - zajęcia muzyczne, nauka piosenek turystycznych. Wycieczka na Stramówkę: 

potoki jako element górskiego krajobrazu, regulacja potoków górskich, roślinność i ptaki terenów nadrzecznych, 

budowa geologiczna Gorców.  

Wszystkie grupy: zajęcia rekreacyjno-sportowe: turnieje sportowe, sala gimnastyczna, saneczkowanie, narty 

biegowe, lodowisko.  

Olimpiada sportowa - rywalizacja w konkurencjach indywidualnych. 

3 dzień  

Grupy narciarskie - zajęcia szkoleniowe na stoku narciarskim.  

Grupy pozostające w budynku - wycieczka do Niedźwiedzia - historia i zabytki, znaczenie turystyczne 

miejscowości gminnej.  

Wszystkie grupy: zajęcia rekreacyjno-sportowe: turnieje sportowe, sala gimnastyczna, saneczkowanie, narty 

biegowe, lodowisko.  

Wyścigi rzędów.  

4 dzień  

Grupy narciarskie – zajęcia szkoleniowe na stoku narciarskim.  

Grupy pozostające w budynku  - wycieczka do Poręby Górnej - budownictwo regionalne Zagórzan. 

Wszystkie grupy:  zajęcia rekreacyjno-sportowe: turnieje sportowe, sala gimnastyczna, saneczkowanie, narty 

biegowe, lodowisko.  

Konkurs tańca dyskotekowego. Karaoke. 

 

5 dzień 

Spotkanie podsumowujące pobyt, wręczenie dyplomów i wyróżnień. Pakowanie bagaży.  

Grupy narciarskie – zajęcia szkoleniowe na stoku narciarskim.  

Grupy pozostające w budynku  - wycieczka do Koninek - turystyczne i krajobrazowe walory Gorców. Wyjazd 

dzieci do domów rodzinnych. 

 

Po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacji z sekretariatem placówki możliwa jest organizacja zajęć z narciarstwa 

zajazdowego oraz wycieczek m.in. do Zakopanego, Szaflar, Szczyrzyca i innych miejscowości za dodatkową opłatą. 

 


