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Termin wyjazdu 12-15 września 2022 r. 

W programie: zwiedzanie pałacu i parku Czartoryskich w Puławach, gra 

terenowa w Zamościu, poznanie przyrody Roztoczańskiego Parku 

Narodowego, obcowanie z historią w Obozie Zagłady w Bełżcu. A przede 

wszystkim zajęcia integracyjne i dobra zabawa. 
Koszt 810 zł. 

Przedpłatę w wysokości 400 zł należy przesłać na konto Rady Rodziców 
do 29.08.2022 r. 

Numer konta: 77109025900000000146806559. 

Pozostałą kwotę do 7.09.2022 

(prosimy o terminowe wpłaty). 
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Propozycja wyjazdu integracyjnego 

Uczniów klas pierwszych 

CLVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie 

 

 
ROZTOCZE – Krasnobród termin: 12 - 15 września 2022 

 

 
LOKALIZACJA 

Krasnobród to urokliwie położone małe miasteczko w dolinie rzeki Wieprz. Ośrodek wypoczynkowy Jolanta 

zlokalizowany jest na obrzeżach Rezerwatu Święty Roch w niedalekiej odległości od miejscowego zalewu. 
 

ZAKWATEROWANIE 

• Ośrodek Wypoczynkowy Jolanta w Krasnobrodzie 

• pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

• na terenie obiektu znajdują się tereny rekreacyjne, sala konferencyjna, boisko do siatkówki 
 

PROPOZYCJA PROGRAMOWA 

program sportowo – rekreacyjny 

• przykładowy rozkład godzinowy zajęć (program może ulec zmianie) 

 

 GRUPA I GRUPA II 

 

 
poniedziałek 

10:00 zwiedzanie Muzeum Czartoryskich w Puławach 

14:15 zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego 

17:30 przyjazd i zakwaterowanie 

19:15 – 20:15 zajęcia integracyjne w grupach 

20:30 - 21:30 JUST DANCE – zajęcia taneczne 

 
 

 
wtorek 

10:30 - 12:00  
zajęcia teambuildingowe 

NINJA WARRIOR - zajęcia na 
dmuchanym torze przeszkód 

12:00 - 13:30 turniej waterbombs 

15:30 - 17:00 
NINJA WARRIOR - zajęcia na 

dmuchanym torze przeszkód 
 

zajęcia teambuildingowe 
17:00 - 18:30 turniej waterbombs 

20:00 - 21:15 dyskoteka 

 

 
środa 

10:30 - 12:00 zajęcia integracyjne wycieczka do obozu zagłady w 

Bełżcu 12:00 - 13:30 frisbee ultimate 

15:30 - 17:00 wycieczka do obozu zagłady w 

Bełżcu 

frisbee ultimate 

17:00 - 18:30 zajęcia integracyjne 

20:00 - 21:15 ognisko 

 
czwartek 

10:00 zwiedzanie Zamościa połączone z grą terenową 

13:00 zakończenie wyjazdu 

17:30 - 18:30 przyjazd pod szkołę 
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CENA: 810 zł zawiera: 

• zakwaterowanie 

• wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

• transport autokarem 

• obiad w dniu wyjazdu 

• sprzęt sportowo – dydaktyczny niezbędny do przeprowadzenia zajęć 

• realizację zajęć programowych przez instruktorów OBERIBAkamp 

• ubezpieczenie NNW 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

• całodobowa opieka 

• wodę do picia dla uczestników 

• gadżet firmowy 

• fotorelacja 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• 1 nauczyciel na 15 osób bezpłatnie pozostali 300 zł każdy 

• obiadokolacja w dniu przyjazdu 

• realizujemy Bony Turystyczne 
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