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Plan  letnich  kolonii  w  Łebie  od 10  sierpnia  do  17 sierpnia 2020  roku 

  Parafia  pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli  w Swarożynie (  Parafialny Zespół  Caritas   i
Rodzina Kolpinga  )  proponuje  wypoczynek  dla  dzieci  młodzieży  w  Ośrodku Wypoczynkowym
SŁOWINIEC / www. slowiniec.  leba.pl /  oferuje obiekt przeznaczony na  kolonie letnie  dla dzieci i
młodzieży. Dysponuje 350 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3-osobowych oraz 4, 5-osobowych
typu studio. W każdym pokoju jest łazienka z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie Słowińca znajduje
się także 8 domków campingowych z czego 6 dzielonych osobnymi wejściami i 2 typu apartament na 6
domków typu Brda z czego 5 dzielonych osobnymi wejściami i 1 typu apartament.

Obiekt  posiada stołówkę na 300 osób,  boiska do piłki  siatkowej  plażowej,
boisko  do  koszykówki,  plac  zabaw,  salę  dyskotekową,  salę  telewizyjną  i
świetlicę oraz stoły do gry w ping-ponga. Ośrodek nasz usytuowany jest w
jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Łebie. Znajduje się w malowniczej
dzielnicy  turystyczno-wypoczynkowej,  80  metrów  od  morza  i  szerokiej
piaszczystej plaży. Otoczony jest kompleksem leśnym o powierzchni 4 ha. W
niewielkiej  odległości  znajdują  się  jeziora  Łebsko  i  Sarbsko.

Ośrodek  stanowi  dogodną  bazę  wypadową  do  zwiedzania  Łeby  i  okolic,  do  których  należą  takie
miejsca  jak:  fragmenty  starej  Łeby  -  zniszczonej  przed  laty  przez  żywioły  natury,  stację
meteorologiczną,  port  rybacki,  port  jachtowy,  stadninę  koni,  romantyczną  latarnię  morską  w Stilo,
unikalne  i  niepowtarzalne  wydmy  ruchome  oraz  Słowiński  Park  Narodowy,  charakteryzujący  się
ogromnym bogactwem natury.

  W  czasie  pobytu  proponujemy  poza  plażowaniem i zwiedzaniem  Łeby :

1. Wizytę  w  Parku  Dinozaurów: www.lebapark.pl 

2. Rejs statkiem po morzu

3. Zajęcia edukacyjne w "Boleńcu" (tradycje rybackie)

4. Kino na złą pogodę (Boleniec)

5. Ruchome  wydmy

6. W  czasie  pobytu : ogniska  i  pieczenie  kiełbasek, dyskoteki

7. Zajęcia  edukacyjne :

  a/ poznajemy  życiorys  i  dzieła  Księdza  Adolfa  Kolpinga
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  b/ pogadanka na temat  wolontariatu
  c/ pogadanka na temat Nowej ewangelizacji
  d/ pogadanka na temat : Poznajemy  ludzi świętych
  e/ pogadanka na temat : Na  kenijskiej ulicy
  f/ kilka miłych zabaw : kaczki, kury, koty, psy
  g/ gry  i  zabawy  sportowe
  h/ nauka  śpiewu

Dzień pierwszy – 10.08.2020 r. – poniedziałek
 O  godzinie  8.30  zbiórka  przed  kościołem  w Swarożynie  i  wyjazd  do  Sopotu   do  Akwa Parku  –
trzygodzinny wypoczynek w Parku Wodnym  od godziny 11.00 do godziny 14.00 i wyjazd  do Łeby. /
Na ten czas do kolacji zabieramy suchy prowiant /. Kolacja.

Dzień drugi – 11.08.2020 r. – wtorek – wypoczynek
Dzień trzeci – 12.08.2020 r. – środa – wypoczynek

Dzień czwarty – 13.08.2020 r. – czwartek – wypoczynek
Dzień piąty – 14.08.20120 r.  – piątek – wypoczynek

Dzień szósty – 15.08.20120 r.  – sobota – wypoczynek
Dzień siódmy – 16.08.20120 r.   – niedziela – wypoczynek

Dzień ósmy – 17.08.20120 r.  – poniedziałek – wypoczynek
  Śniadanie, plażowanie i zakończenie wypoczynku  wspólnym obiadem i około godziny 13.00 wyjazd
do Swarożyna.

  W czasie  pobytu,  w   zależności  od  pogody,  poza   wypoczynkiem nad morzem,  realizacja  w/w
programu.

Koszt pobytu, wyżywienia, biletów wstępu, transportu i ubezpieczenia  wynosi 850 zł od dziecka
( d  zieci z naszej Parafii  płacą po  750 zł. ). Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy lub u Księdza

Proboszcza w kancelarii parafialnej  do 15 lutego 2020 roku.

    Płatności należy dokonywać przelewem bankowym  : 

Parafialny Zespół CARITAS, ulica Wyzwolenia 15    83-115 Swarożyn
Konto : Bank Spółdzielczy w Skórczu

11 8342 0009 0006 6370 2000 0001                      
w tytule : imię i nazwisko dziecka – KOLONIE ŁEBA 2020 

Wpłaty : 

1/  do 15.02.2020 r.  - 200 zł
2/ do  15.04.2020 r. - 200 zł
3/ do 15.05.2020 r. - 200 zł

4/ do 15.06.2020 r. - 250 zł ( lub 150 zł – dziecko z naszej Parafii )

Zapisy u Księdza Proboszcza w kancelarii parafialnej  do 15 lutego 2020 roku z wpłatą 200 zł.

Serdecznie zapraszam – ks. dr Piotr Malinowski – proboszcz
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