
KOSZT: 

1500 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
            

  

   

ZAPISY: 
ks. Rafał Grejciun 

Serdecznie zapraszamy na wspólny wyjazd! 

E-KAJAKOWO.PL 
Ul. Tadeusza Rejtana 28, 83-330 Pępowo 
+48 503 128 634, biuro@e-kajakowo.pl 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 
- wykwalifikowaną kadrę - 

- transport i noclegi - 
- wyżywienie - 

- niezbedny sprzęt do bezpiecznego przeprowadzenia zajęć - 
- wstęp do miejsc objętych opłatami - 

- ubezpieczenie -  

                INFORMACJE 
Proponowany program dnia:  
8:00 – pobudka 
8.30 – śniadanie 
9.30 – 13.30 – zajęcia z wychowawcami  

 lub wycieczka 
14.00 – obiad 
15.00 – 18.00 – zajęcia z wychowawcami 
             lub wycieczka  
19.00 – kolacja 
19.15 – 21.00 – zajecia integracyjne 
 

ATRAKCJE 
Spływ Dunajcem, Gubałówka, Wielka 
Krokiew, Krupówki, zwiedzanie Krakowa 
z przewodnikiem, Dolina Kościeliska, 
Szczawnica, zdobycie Sarniej Skały, 
pobyt na Termach, gry i zabawy 
integracyjne. 

MIEJSCE I DATA 
Miejscowość: ZAKOPANE  

Zakwaterowanie: U JÓZEFA 
Data: 22 - 30.08.2021     

- każdy wyjazd przez nas organizowany jest zgłoszony do Pomorskiego Kuratorium Oświaty - 
- istnieje możliwość wystawienia faktury za wypoczynek dzieci - 

- firma e-kajakowo posiada gwarancję ubezpieczeniową - 
- jesteśmy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych - 



 
                                                                 Proponowany plan wyjazdu* 

 
 

Dzień 1  
W godzinach wieczornych zbiórka grupy pod szkołą oraz wyjazd autokarem do miejsca zakwaterowania 
 

Dzień 2  
Przyjazd grupy do pensjonatu, śniadanie 
Zajęcia z kadrą: wspólne stworzenie regulaminu wyjazdu, podział dzieci na grupy 
Obiad 
Poznanie okolicy (spacer) 
Zabawy integracyjne 
Kolacja 
Wieczorek zapoznawczy całej grupy 
 

Dzień 3  
Po śniadaniu wyjazd autokarem do Sromowców i rozpoczęcie spływu Dunajcem, planowane zakończenie w Szczawnicy  
(czas spływu ok. 2,5h), 
Obiad w Szczawnicy, czas na zakup pamiątek 
Karaoke 

 
Dzień 4 

Wycieczka piesza z przewodnikiem do Doliny Kościeliskiej  (dzieci otrzymują suchy prowiant na drogę) 
- czas pieszej wycieczki to ok. 6-7h 
Obiadokolacja 
Ognisko z kiełbaskami, wspólne śpiewy przy ognisku 

 
Dzień 5 

Wyjazd do Zakopanego 
- wjazd i zjazd z Gubałówki 
- wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz kaplicy na Jaszczurówce 
- spacer po Krupówkach 
- zwiedzanie Wielkiej Krokwi 
Zabawy integracyjne 

 
Dzień 6 

Piesza wycieczka z przewodnikiem – Sarnia Skała (dzieci otrzymują suchy prowiant na drogę) 
- czas pieszej wycieczki to ok. 6-7h 
Obiadokolacja 
Wieczór filmowy 
 

Dzień 7 
Pobyt na Termach (ok. 3h zabawy w wodzie) 
Dyskoteka oraz podsumowanie wyjazdu  

 
Dzień 8 

Wymeldowanie z pensjonatu 
Przejazd do Krakowa, obiad na mieście 
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (m.in.: Rynek Główny, Stare Miasto) 
Kolacja 
Msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Łagiewniki 
Wyjazd autokarem w drogę powrotną ok. 21.30 
 

Dzień 9 
W godzinach porannych (ok. 6 - 7) powrót pod szkołę 
 
 

 
 

*organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu wyjazdu, jeśli jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczestników. 
  

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI 
BONU TURYSTYCZNEGO 


