
                                                                                                                                     

 

 

PROGRAM PÓŁKOLONII  

 

Organizator: Stowarzyszenie Na Start i Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie 

Półkolonia odbędzie się w dwóch turnusach:  

I turnus  1.08 - 5.08 2017  

II turnus 7.08 - 11.08.2017  

 

Koszt półkolonii 350 zł jeden turnus 

 

 

Program zajęć od 1. 08. do 5.08. 2017 

 

1.08 - wtorek 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni  

8.00-9.30 – zajęcia na kortach 

10.00– wyjazd na kręgle RZESZÓW + trampoliny 

Powrót ok 15.00  

15.00 – obiad w barze - RABARBAR 

15.30 - odbiór dzieci  przez rodziców i opiekunów 

 

2.08 - środa 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni   

8.00-9.00 – zajęcia na kortach lub basen 

9.30- wyjazd do parku linowego LINOSKOCZEK Rzeszów 

Powrót ok. godz. 15.00  

15.30 odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów 

 

3.08 - czwartek 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni   

8.00 – 10.00 zajęcia na kortach 

10.15 – II śniadanie   

10.30 – przejażdżka Strzyżowską Kolejką Kołową 

11.30 – 12.30 - zajęcia rekreacyjna na basenie 

13.00 – wyjście do kina DK Sokół 

15.00 – obiad w barze 

15.30 – odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów  

 

 

4.08 - piątek 

 

Na godz. 10.15 – wyjazd do trasy podziemnej do Rzeszowa  

+ niespodzianka 

Powrót godz. 15.00 – obiad  

15.30 odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów  

 

 



 

 

 

5.08 - sobota 

 

8.00  – zbiórka  

9.00 – wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Oparówce. 

(łowienie ryb, konie huculskie, plac zabaw, grillowanie  + obiad) 

Powrót godz. 15.00 zakończenie półkolonii  

 

 

 

Program zajęć od 7. 08. do 11.08. 2017 

 

7.08 - poniedziałek 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni  

8.00-10.00 – zajęcia na kortach 

10.15– II śniadanie 

11.00 – wyjazd na ścianę wspinaczkową RZESZÓW 

15.00 – obiad w barze - RABARBAR 

15.30 - odbiór dzieci  przez rodziców i opiekunów 

 

8.08 - wtorek 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni   

8.00-9.00 – zajęcia na kortach lub basen 

10.00 – 12.00 trampoliny + kino Helios  

Powrót ok. godz. 15.00  - obiad  

15.30 odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów 

 

9.08 - środa 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni   

8.00- wyjazd do Karpackiej Troi – ,,Warsztaty młodego archeologa”  

12.30 – 14.00 zajęcia na  basenie 

14.30 – 15.00  obiad  

15.00- 15.30 odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów 

 

 

10.08 - czwartek 

 

7.30 zbiórka w holu krytej pływalni   

8.00 – 10.00 zajęcia na kortach 

10.15 – II śniadanie   

10.30 – przejażdżka Strzyżowską Kolejką Kołową 

11.30 – 12.30 - zajęcia rekreacyjna na basenie 

13.00 – wyjście do kina DK Sokół 

15.00 – obiad w barze 

15.30 – odbiór dzieci przez rodziców i opiekunów  

 

 



 

11.08 - piątek 

 

7.00 zbiórka 

7.30 - wyjazd do Cisnej – przejazd kolejką Bieszczadzką + zwiedzanie leśnego zwierzyńca 

Powrót ok. godz. 17.00  

 

 

Opiekun i organizator  

Wioletta Drozd tel. - 017 2768 560 

 

 

Program półkolonii może ulec zmianie!!! 

 

 

Potrzebne rzeczy: obuwie sportowe, strój sportowy, czapeczka na głowę 

na basen: strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki, przybory toaletowe, ręcznik,  

wyjazd na kręgle zmienne obuwie sportowe z białą podeszwą 

wyjazd na trampoliny: skarpety antypoślizgowe obowiązkowo (możliwość zakupu skarpet na 

miejsce koszt 5 zł) 

Koszty półkolonii: bilety – wejściówki do wymienionych w programie atrakcji, wyżywienie, 

transport, ubezpieczenie uczestników półkolonii. 

 

Zapisy w kasie Parku Wodnego do dnia 26 lipca do 15.00.  

 

Koszt półkolonii 350 zł jeden turnus 

 

Wpłaty na konto Stowarzyszenia nr 79 8642 1126 2012 1130 9677 0001 do dnia 28 lipca 2017 r.  

 

W tytule przelewu proszę wpisać: 

Imię i nazwisko dziecka 

Wpłata na cele statutowe  

 

                                                              Wioletta Drozd 

 


