
 
 

INFORMACJA O ZASADACH DOFINANSOWANIA 
DO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje pracowników o zasadach dofinansowania wypoczynku 
dzieci i młodzieży w roku 2015. 
 

1. Dofinansowaniem objęte są krajowe i zagraniczne, trwające minimum 7 dni zorganizowane 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat (18 lat nieukończone na dzień 
zakończenia wypoczynku).  

 

2. Dofinansowanie w roku 2015 wyliczane będzie w stosunku do pełnego kosztu zakupionego 
skierowania, nie większego jednak niż 2.000 zł.  
 

3. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu 
na członka rodziny i ustalana wg poniższej tabeli: 

 

Dochód na członka 
rodziny (w zł) 

% refundacji 
z ZFŚS* 

poniżej 875,00  96  

875,00 - 1.312,50  88  

1.312,51 - 1.750,00  80  

1.750,01 - 2.187,50  76  

2.187,51 - 2.625,00  72  

2.625,01 - 3.062,50  68  

3.062,51 - 3.500,00  64  

powyżej 3.500,00  60  
 

* % refundacji naliczany w stosunku do kosztu zakupionego skierowania, a gdy kwota 
zakupionego skierowania przekracza kwotę 2.000 zł refundacja naliczana będzie 
od kwoty 2.000 zł 
 

4. Należność za skierowania może być rozłożona na maksymalnie 4 raty z tym, że 2 raty 
powinny być wpłacone przed wyjazdem dziecka. W przypadku braku w danym miesiącu 
możliwości potrącenia z wynagrodzenia za pracę ustalonej raty odpłatności, nieuregulowana 
kwota musi być wpłacona w kasie lub na konto bankowe Kopalni w terminie do 20 dnia 
danego miesiąca.  
W przypadku emerytów i rencistów wszystkie raty muszą być wpłacone przed wyjazdem 
dziecka.  

 

5. W przypadku indywidualnego zakupu skierowania na wypoczynek dziecka kwota 
refundacji wypłacona będzie pracownikowi z wynagrodzeniem za pracę, po zakończeniu 
wypoczynku dziecka i przedłożeniu do Działu Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do 15 dnia 
od daty zakończenia pobytu wniosku o refundację (druki do odbioru w Dziale Kadr i Spraw 
Socjalnych - "Biały Dom" pok. 108) z dołączonym oryginałem faktury VAT wystawionej 
imiennie na pracownika przez organizatora wypoczynku. 

 

6. Uwzględniane będą faktury VAT wystawione przez podmioty prowadzące działalność 
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.12.2009 r. (Dz. U. nr 218 poz. 1696) zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz 
zawierające następujące dane: formę wypoczynku (np. kolonia, obóz), miejscowość 
i miejsce pobytu (nazwa ośrodka), termin pobytu, imię i nazwisko dziecka, wartość 
zakupionego skierowania oraz numer zgłoszenia wypoczynku w Kuratorium Oświaty 
i Wychowania. 

 
Karty kwalifikacyjne do odbioru u planistek oddziałowych lub w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych 
Kopalni pok. 108 w "Białym Domu". 
Zwrot wypełnionych kart upływa z dniem 04.03.2015 r. 

 
 
Informacja dodatkowo umieszczona w intranecie: informacje zakładowe/socjalne 
 



 
 

ŁEBA 
(dzieci w wieku 7 – 15 lat) 

 
Łeba Najbardziej znane kąpielisko oraz oaza spokoju polskiego środkowego wybrzeża Bałtyku. Szerokie plaże, 

Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami, największy w Polsce park dinozaurów – to tylko niektóre 
atrakcje kurortu.  

 
Zakwaterowanie  Ośrodek Wczasowy CHEMAR położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie plaży na zielonym 

i zadrzewionym terenie wśród pasa nadmorskiego. W skład ośrodka wchodzą 4 jednopiętrowe pawilony. 
Pokoje 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc) i TV.  
Do dyspozycji: kawiarnia z salą dyskotekową, sala gier z tenisem stołowym, plac zabaw dla dzieci, boisko 
do siatkówki i koszykówki. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, kolacja.  
2-14 DZIEŃ 
 całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdynia - skwer Kościuszki: zwiedzanie ORP 

Błyskawica, Daru Pomorza i pobyt w Oceanarium; Sopot - molo i promenada nadmorska,  2-godzinny 
pobyt w Parku Wodnym; Gdańsk – wizyta w Ogrodzie Zoologicznym, 

 wycieczka autokarowa do Słupska - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wejście na Wieżę 
Ratuszową, 3-godzinny pobyt w Parku Wodnym w Redzikowie, 

 wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – przejazd kolejką, zwiedzanie Muzeum 
Wyrzutni Rakiet, spacer po terenie Parku, 

 rejs statkiem po Bałtyku, 
 pobyt w Parku Linowym TARZANPARK w Łebie - park atrakcji dla całej rodziny - tor gokartowy, 

park linowy, skok wahadłowy, ścianka wspinaczkowa, paintball, quady, buggy, strzelnica, plac zabaw 
dla dzieci. 

 wycieczki piesze po okolicy, 
 zajęcia rekreacyjne: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, badminton, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na powietrzu. 
15 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka. Przyjazd do Bełchatowa 
w godzinach wieczornych. 

 
Świadczenia  wyżywienie 4 posiłki dziennie,  

  kadra pedagogiczna i ratownik, opieka medyczna na miejscu,  
 transport autokarami klasy lux z klimatyzacją,  
 czapka typu baseball dla każdego uczestnika.  

 ubezpieczenie NNW na przejazd i pobyt – TU EUROPA S.A. 
 
 
 
Termin turnusu  turnus I  27.06. –  11.07.2015 r.  90 miejsc 
     
 
 
Uwaga Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

 
 
 



 
 

MIĘDZYZDROJE 
(dzieci w wieku 7 – 15 lat) 

 
Międzyzdroje Najpiękniejsze kąpielisko polskiego wybrzeża Bałtyku. Szerokie, bezkresne plaże, imponujące molo 

długości 395 m, słynna Aleja Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Promenada, przystań pasażerska – to 
tylko niektóre atrakcje kurortu.  

 
Zakwaterowanie  Ośrodek Wczasowy STILO położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie plaży na ponad dwuhektarowym 

zielonym i zadrzewionym terenie – ogrodzonym i oświetlonym. W skład ośrodka wchodzą 4 jednopiętrowe 
pawilony. Pokoje 2, 3-osobowe oraz typu „studio” 2+3 z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, 
wc) i TV. Do dyspozycji: kawiarnia z salą dyskotekową, sala gier z tenisem stołowym, plac zabaw dla 
dzieci, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko i do grillowania. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, kolacja.  
2-14 DZIEŃ 

   całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Szczecina – Wały Chrobrego, Zamek Książąt,  następnie 
przejazd do Gryfina – 2 godzinny pobyt w Parku Wodnym LAGUNA, 

 wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Starówka, Ratusz, port 
Białej Floty i Marynarki Wojennej, promenada,  
– 2-godzinny pobyt w Parku Wodnym MILLENIUM, 
– rejs statkiem po Morzu Bałtyckim,  

 pobyt w Miasteczku WESTERN CITY w Zieleniewie k/Kołobrzegu – kilkugodzinny pobyt 
i zabawa w wiosce indiańskiej (mini ZOO, stadnina koni, przejażdżka bryczką, strzelanie z łuku 
indiańskiego) oraz liczne gry i zabawy, 

 wycieczka autokarowa: Woliński Park Narodowy, rezerwat żubrów, Jezioro Turkusowe,  
 spacer po Międzyzdrojach – wejście do Gabinetu Figur Woskowych, promenada, aleja gwiazd, 

molo, 
 wycieczki piesze po okolicy, 
 zajęcia rekreacyjne: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, badminton, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na powietrzu. 
15 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka. Przyjazd do Bełchatowa 
w godzinach wieczornych. 

 
Świadczenia  wyżywienie 4 posiłki dziennie,  

  kadra pedagogiczna i ratownik, opieka medyczna na miejscu,  
 transport autokarem klasy lux z klimatyzacją,  
 czapka typu baseball dla każdego uczestnika,  

 ubezpieczenie NNW na przejazd i pobyt – TU SIGNAL IDUNA S.A. 
 
 
 
Terminy turnusów  turnus III  26.07. – 09.08.2015 r.  45 miejsc 
 
 
 
Uwaga Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

 
 
 



 
 

USTKA 
(dzieci w wieku 7 – 15 lat) 

 
Ustka jedna z najbardziej znanych miejscowości nadmorskich nad Bałtykiem, która słynie z uzdrowiskowego 

klimatu. Na jej urok składają się przede wszystkim piaszczyste plaże, piękny klifowy brzeg, malownicze 
pasmo sosnowych lasów. Dodatkowymi atutami jest: promenada, nowa kładka nad kanałem portowym 
oraz poddane rewitalizacji centrum miasta. 

 
Zakwaterowanie  Ośrodek Wczasowy NIEZAPOMINAJKA - zespół trzech budynków dwukondygnacyjnych położony 

wśród sosnowego lasu na wydmie w odległości ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Pokoje 2, 3,           
4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc), balkonami i TV. Do dyspozycji 
uczestników: stołówka, kawiarnia i sala kinowa z multimediami, bilard, sala rekreacyjna wyposażona 
w stoły do tenisa, piłkarzyki, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko i do 
grillowania. Teren ośrodka ogrodzony. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, kolacja.  
2-14 DZIEŃ 
 całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdynia - skwer Kościuszki: zwiedzanie ORP 

Błyskawica, Daru Pomorza i pobyt w Oceanarium; Sopot - molo i promenada nadmorska,  2-godzinny 
pobyt w Parku Wodnym; Gdańsk – przejście „drogą Królewską”: brama Wyżynna, Katownia, Wieża 
Więzienna, Złota Brama, Dwór Św. Jerzego, Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Gotycka 
Bazylika Mariacka, wizyta w Ogrodzie Zoologicznym, 

 wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
w Smołdzinie, latarni morskiej, spacer po terenie Parku, 

 rejs statkiem po Bałtyku, 
 pobyt w Parku Wodnym w Ustce - 2 razy w turnusie, 
 wycieczki piesze po okolicy, 
 zajęcia rekreacyjne: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, badminton, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na powietrzu. 
15 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka. Przyjazd do Bełchatowa 
w godzinach wieczornych. 

 
Świadczenia  wyżywienie 4 posiłki dziennie,  

  kadra pedagogiczna i ratownik, opieka medyczna na miejscu,  
 transport autokarami klasy lux z klimatyzacją,  
 czapka typu baseball dla każdego uczestnika.  

 ubezpieczenie NNW na przejazd i pobyt – STU ERGO HESTIA 
 
 
 
Terminy turnusów  turnus I  27.06. –  11.07.2015 r.  45 miejsc 
    turnus II  12.07. –  26.07.2015 r.  45 miejsc 
 
 
 
Uwaga Turnusy będą zorganizowane w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

 
 
 



 

 
 

ZAKOPANE 
(dzieci w wieku 7 – 15 lat) 

 
Zakopane Największy ośrodek miejski w bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży ośrodek sportów zimowych od dawna 

nazywany zimową stolicą Polski. Liczne sanatoria i domy wypoczynkowe oraz duża baza noclegowa, czynią 
z Zakopanego miejscowość bardzo atrakcyjną dla turystów. 

 
Zakwaterowanie  Ośrodek Wypoczynkowy JASKÓŁKA położony w centrum Zakopanego w pobliżu Krupówek 

i kompleksu basenów na Antałówce. Pokoje 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV-sat. 
W budynku do dyspozycji dzieci świetlica do zajęć kulturalno-oświatowych i organizacji dyskotek. Wokół 
budynku teren zielony do zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych z wydzielonym miejscem 
na ognisko. Teren ogrodzony. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach przedpołudniowych. Przyjazd w godzinach wieczornych, kolacja.  
2-14 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa do Krakowa (Wawel - obejrzenie z zewnątrz z wejściem na dziedziniec, 

Smocza Jama, Sukiennice, Rynek, Kościół Mariacki),  
– pobyt w AQUA PARKU, 
– pobyt w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, 

 pobyt w Kompleksie Wodnym „BANIA” w Białce Tatrzańskiej, 
 pobyt w Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorzu, 
 w Zakopanem:  

– impreza sportowo-integracyjna w Parku Linowym „TROLLANDIA”, czyli pokonanie szeregu 
mostów, kładek, belek, pętli, siatek, zjazdów na drabince, trapezie, deskorolce. Uczestnicy 
są wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny, zajęcia odbywają się pod opieką 
doświadczonej kadry w taki sposób aby każda osoba mogła przejść całą trasę, tyrolka – zjazd na 
linie długości 400 metrów – jest to nowość – super atrakcja parku, 

– wycieczka piesza na Gubałówkę, zjazd kolejką lub wyciągiem krzesełkowym z Butorowego 
Wierchu,  

– obejrzenie zespołu skoczni narciarskich, zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na 
Krzeptówkach, Cmentarza na Pęksowym Brzyzku, wycieczka piesza do Doliny Strążyskiej, do 
Kalatówek przez Kuźnice, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, 

– 2 pobyty w AQUA PARKU w Zakopanem - doskonałe miejsce wypoczynku z wieloma atrakcjami 
wodnymi jak: basen, sauna, słoneczna rzeka, lodowa grota, jacuzzi, hydromasaże, dzika 
rzeka, zjeżdżalnie, 

– spacery po Krupówkach, 
 piesze wycieczki szlakami turystycznymi, zajęcia rekreacyjno-sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

dyskoteki, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na powietrzu. 
15 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Przyjazd do Bełchatowa w godzinach 
popołudniowych. 

 
Świadczenia  wyżywienie 4 posiłki dziennie, 

  kadra pedagogiczna, opieka medyczna na miejscu,  
 transport autokarami klasy lux z klimatyzacją,  

 czapka typu baseball dla każdego uczestnika, 
 ubezpieczenie NNW na przejazd i pobyt – TU EUROPA S.A. 

 
 
 
Terminy turnusów  turnus I  28.06. – 12.07.2015 r.  40 miejsc 
 turnus II 13.07. – 27.07.2015 r.  40 miejsc 
 
 
 
Uwaga Turnusy będą zorganizowane w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

 
 
 



 
 

BOŚNIA i HERCEGOWINA - NEUM 
(dzieci w wieku 13 – 15 lat) 

 
Neum Nadmorski kurort południowego wybrzeża Adriatyku, położony na wąskim przesmyku terytorium Bośni 

i Hercegowiny. 
 
Zakwaterowanie Hotel ZENIT położony tuż przy nadmorskiej promenadzie i naturalnej żwirowej plaży. Pokoje 2, 3-osobowe 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV. W obiekcie znajduje się: basen kryty, kino letnie, cafe bar. Hotel posiada 
boisko do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią, basen na otwartym 
powietrzu, plac zabaw dla dzieci, grill i dyskotekę na otwartym powietrzu. Bezpośrednie zejście do morza.  

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach południowych. Po drodze na terenie Czech w godzinach wieczornych 
ciepły posiłek.  Dalsza jazda przez Czechy, Austrię, Słowenię. 
2 DZIEŃ 
Jazda przez Chorwację. Przyjazd do hotelu w Neum około południa, zakwaterowanie, obiad, wieczorem 
kolacja. 
3–10 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Dubrownika, którego Starówka wpisana jest na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
 spływ deltą rzeki Neretva + fish piknik – wodne safari lokalnymi łodziami po rozlewisku rzeki 

Neretva, piknik na łodziach, 
 rejs statkiem po morzu wzdłuż wybrzeża, 
 plażowanie i kąpiele morskie, 
 korzystanie z krytego basenu w hotelu, aerobik w wodzie,  
 rozgrywki sportowe: w piłkę nożną, siatkową, koszykową, badminton, 
 dyskoteki na terenie obiektu, 
 konkursy, zabawy ruchowe na powietrzu, zabawy integracyjne. 
11 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, przejazd do miejscowości Plitvice – zwiedzanie 
Parku Narodowego „Jeziora Plitvickie”. Po zwiedzaniu przerwa na ciepły posiłek na terenie 
Chorwacji. Wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy. Nocny przejazd. 
12 DZIEŃ 
Dalsza jazda. Po przekroczeniu granicy ciepłe śniadanie na terenie Polski. Przyjazd do Bełchatowa 
w godzinach południowych. 
 

Świadczenia  9 noclegów na miejscu, 
 wyżywienie 3 razy dziennie, 
 transport autokarem klasy lux z wc i klimatyzacją, 
 opieka pedagogiczna, opieka medyczna, pilot, ratownik,  
 ubezpieczenie NNW, KL i bagaż – TU Signal Iduna S.A. 

 
 
 
Termin turnusu turnus III 17.07. – 28.07.2015 r.  44 miejsca   
 
 
Uwaga Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

Przy wyjeździe obowiązuje TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT. 
 
 
 



 
 

CHORWACJA - SEGET 
 (dzieci w wieku 13 - 15 lat) 

 
Seget Niewielka miejscowość turystyczna położona na wybrzeżu Adriatyckim w pobliżu miasta portowego Trogir. 
 
Zakwaterowanie Hotel MEDENA położony jest w malowniczej okolicy pośród lasu sosnowego, który ciągnie się aż do morza. 

Pokoje 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. W obiekcie znajduje się restauracja, sala bilardowa, basen 
kryty, sauna, siłownia i cafe bar. Hotel posiada bogatą infrastrukturę i duży teren przy hotelu z boiskiem do 
piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, ścieżkę zdrowia, plac zabaw dla dzieci, boisko do halowej piłki nożnej, 
boisko do siatkówki plażowej, trasy spacerowe, korty tenisowe. Obiekt posiada własną plażę żwirowo-
kamienistą wraz z nadmorską promenadą. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach popołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. Po drodze na 
terenie Czech w godzinach wieczornych gorący posiłek. Dalsza jazda. 
2 DZIEŃ 
Przyjazd do hotelu w godz. popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
3–10 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa do Splitu – miasto portowe: pałac Cesarza Dioklecjana, Katedra Św. Dujmy, 

Stare miasto z gotyckim ratuszem, 
 dwukrotny wyjazd do Trogiru – małe miasteczko malowniczo położone na wąskiej wysepce połączonej 

mostem ze stałym lądem , zwane z racji swojej renesansowej zabudowy Małą Wenecją, umieszczone 
w rejestrze światowego dziedzictwa zabytkowego UNESCO, do zwiedzenia: starówka, Ratusz, Katedra 
Św. Wawrzyńca, mury obronne, 

 wycieczka autokarowa do Dubrownika nazywanego „Perłą Adriatyku”, wpisanego do światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO. Stradun – główna trasa starówki, klasztor Franciszkanów, wież zegarowa 
z kurantami, pomnik Rolanda, 

 wycieczka autokarowa do Parku Narodowego KRKA – słynnego z unikalnych wodospadów, 
kaskad itp., 

 wycieczki piesze po okolicy, 
 plażowanie i kąpiele morskie, animacje i zajęcia sportowe na plaży, 
 dyskoteki na terenie obiektu, gry sportowe, zabawy ruchowe na powietrzu. 
11 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, przejazd do miejscowości Plitvice – zwiedzanie 
Parku Narodowego „Jeziora Plitvickie”. Po zwiedzeniu Parku w godzinach wieczornych gorący 
posiłek. Wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy. Nocny przejazd. 
12 DZIEŃ 
Po przekroczeniu granicy, na terenie Polski ciepłe śniadanie. Przyjazd do Bełchatowa w godzinach 
południowych. 
 

Świadczenia  9 noclegów na miejscu, 
 wyżywienie 3 razy dziennie, 
 transport autokarem klasy lux z wc i klimatyzacją, 
 opieka pedagogiczna, opieka medyczna, pilot, ratownik,  
 ubezpieczenie TU EUROPA (NNW, KL, bagaż). 

 
 
 
Termin turnusu turnus I 29.06. –  10.07.2015 r.  44 miejsca   
 
 
 
Uwaga Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

Przy wyjeździe obowiązuje TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT. 
 
 
 



 
 

HISZPANIA - BLANES  
(ze zwiedzaniem Paryża i pobytem w Disneylandzie) 

(dzieci w wieku 13 - 15 lat) 
3 

Blanes Miejscowość wypoczynkowa w środkowej części Costa Brava, oddalona ok. 6 km od Lloret de Mar. To miejsce 
znacznie spokojniejsze i bardziej kameralne niż gwarne Lloret. Położone jest w malowniczej scenerii: górzysty 
teren schodzący do morza i zatoka z portem jachtowym, w której cumują również stateczki turystyczne. 
Długa, piaszczysta plaża jest podzielona na dwie części wzniesieniem - cyplem Sa Palomera, z którego 
rozciąga się widok na miasto i morze. W miejscowości słynny ogród botaniczny Mar i Murtra, piaszczyste plaże 
i długa, wysadzana palmami, ozdobiona klombami i oczkami wodnymi nadmorska promenada. 

 

Zakwaterowanie Hotel ESPLENDID położony ok. 500 m od centrum miasta i ok. 400 m od plaży. Pokoje 3 i 4-osobowe 
z łazienką, balkonem lub tarasem oraz TV-Sat. Do dyspozycji: klimatyzowana restauracja, 2 baseny, przy 
basenach teren na leżaki, stoliki i parasole. 

 

Ramowy program 1 DZIEŃ 
Wyjazd z Bełchatowa w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Niemcy. Po drodze przed granicą 
z Niemcami gorący posiłek i suchy prowiant na dalszą drogę. Dalsza jazda przez Niemcy. 
2 DZIEŃ 
Przyjazd do Francji w godzinach przedpołudniowych. Całodzienna zabawa w najsłynniejszym Europejskim 
Parku Rozrywki EURODISNEYLAND i WALT DISNEY STUDIOS. Późnym popołudniem ciepły posiłek na 
terenie Parku. Przejazd do hotelu na nocleg. 
3 DZIEŃ 
Po śniadaniu zwiedzanie Paryża (przejazdy metrem). W programie: Wyspa La Cite z Katedrą Notre 
Dame, Luwr, Plac de la Concorde, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Kościół Inwalidów 
z sarkofagiem Cesarza Napoleona I. Wieczorem obiadokolacja, rejs statkiem po Sekwanie. Późnym 
wieczorem wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję. 
4 DZIEŃ 
Śniadanie w formie suchego prowiantu. W trakcie przejazdu pobyt w atrakcji południowej Francji, 
średniowiecznym Carcassonne. Przyjazd do Blanes, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5–12 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa do stolicy Katalonii Barcelony, w programie: (Wzgórze Montjuic z Pałacem 

Narodowym, Katedra Sagrada Familia, Las Ramblas i pomnik Krzysztofa Kolumba oraz wieczorny spektakl 
– gra muzyki i światła tzw. grające fontanny), 

 całodzienny pobyt w Parku Wodnym Water Word – największym na Costa Brava parku atrakcji 
wodnych: baseny, zjeżdżalnie i wiele atrakcji dla amatorów wodnego szaleństwa, 

 wycieczka autokarowa do Lloret de Mar stolicy rozrywki wybrzeża Costa Brava - zwiedzanie miasta,  
 plażowanie i kąpiele w morzu i basenach, zabawy i konkursy, zajęcia sportowe: w piłkę nożną, siatkową, 

koszykową, badminton, konkursy, dyskoteki, gry i zabawy integracyjne.  
13 DZIEŃ 
Po śniadaniu i otrzymaniu suchego prowiantu na drogę wyjazd w drogę powrotną do Polski. W trakcie 
przejazdu zwiedzanie Girony – centrum kulturalnego Costa Brava, miasto pochodzące z czasów rzymskich, 
znane z najładniejszej w całej Hiszpanii starówki. Wieczorem przyjazd na nocleg tranzytowy, 
obiadokolacja. 
14 DZIEŃ 
Po śniadaniu i otrzymaniu suchego prowiantu wyjazd w dalszą drogę. Po drodze wizyta w Weronie – 
miasta słynnych kochanków Romea i Julii. Wieczorem ciepły posiłek w Austrii w miejscowości Villach. 
Dalsza jazda przez Czechy. 
15 DZIEŃ 
Przyjazd do Bełchatowa w godzinach przedpołudniowych. 
 

Świadczenia  9 noclegów na miejscu i 2 noclegi tranzytowe, wyżywienie 3 razy dziennie (w formie „szwedzkiego stołu”), 
 transport autokarem klasy lux z wc i klimatyzacją, 
 opieka pedagogiczna, opieka medyczna, pilot, ratownik,  
 ubezpieczenie NNW, KL i bagaż – TU EUROPA. 

 

 
 
Terminy turnusów turnus I 29.06. – 13.07.2015 r.  44 miejsca 
 turnus II 08.07. – 22.07.2015 r.  44 miejsca 
 

 
 
Uwaga Turnusy będą zorganizowane w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

Przy wyjeździe obowiązuje TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT. 
 

 
 



 
 

WŁOCHY - CATTOLICA  
 (dzieci w wieku 13 - 15 lat) 

 
Cattolica urocza miejscowość włoskiego regionu Emilia Romagna, tradycyjne miejsce rodzinnych wakacji przyciągające 

ciepłym morzem, łagodnym klimatem i wspaniałymi plażami. 
 
Zakwaterowanie Hotel PLAZA położony jest w odległości ok. 50 m od morza. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5-osobowych 

z klimatyzacją, łazienką oraz TV. Na terenie hotelu znajduje się jadalnia, sala TV oraz basen. Przed hotelem 
taras ze stolikami i krzesłami. 

 
Ramowy Program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach popołudniowych, przejazd przez Czechy i Austrię. Po drodze w godzinach 
wieczornych ciepły posiłek. Dalsza jazda. 
2 DZIEŃ 
Przyjazd do hotelu we Włoszech w godzinach popołudniowych, jednodaniowy ciepły posiłek, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
3–10 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa do San Marino,  
Pobyt w Mirabilandii – największym włoskim parku rozrywki, fantastyczny świat przygody z super 

atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. kolejki górskie, różnego rodzaju karuzele, zjazdy 
wodne,  

 całodzienny pobyt w Parku Wodnym Aquafan – atrakcje wodne dla amatorów wodnego szaleństwa: 
zjeżdżalnie wodne, basen z falą morską, rzeki wolno i szybko płynące itp.,  

 plażowanie i kąpiele w morzu, 
 zabawy i konkursy: plastyczne, piosenki kolonijnej, tańca,  
zajęcia sportowe, dyskoteki, gry i zabawy.  
11 DZIEŃ 
Po obiedzie z otrzymanym suchym prowiantem na drogę w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski 
przez Austrię, Czechy. Nocny przejazd. 
12 DZIEŃ 
W godzinach rannych po przekroczeniu granicy na terenie Polski śniadanie. Przyjazd do Bełchatowa 
w godzinach południowych. 
 

Świadczenia  9 noclegów na miejscu, 
 wyżywienie 3 razy dziennie, 
 transport autokarem klasy lux z wc i klimatyzacją, 
 opieka pedagogiczna, opieka medyczna, pilot, ratownik,  
 ubezpieczenie NNW, KL i bagaż – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. 

 
 
 
Termin turnusu turnus I 27.06. –  08.07.2015 r.  44 miejsca   
 
 
 
Uwaga Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

Przy wyjeździe obowiązuje TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

WŁOCHY – MONTALTO DI CASTRO 
 (dzieci w wieku 13 - 15 lat) 

 
Montalto di Castro  Niezwykle urokliwy nadmorski kurort wypoczynkowy położony w odległości ok. 90 km od Rzymu nad 

Morzem Tyrreńskim. Piękne szerokie piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza, cieniste lasy 
piniowe oraz bogata infrastruktura czynią to miejsce idealnym dla wspaniałego wypoczynku.  

 
Zakwaterowanie Hotel Residence KEY CLUB to trzygwiazdkowy hotel otoczony zielenią, położony ok. 400 m od szerokiej 

piaszczystej plaży, ok. 300 m od centrum nadmorskiej części miasta oraz ok. 2000 m od starego 
historycznego centrum miasta. Pokoje 3, 4-osobowe, z balkonami, klimatyzacją, TV-sat i telefonem, łazienki 
wyposażone w suszarkę do włosów. 

 
Ramowy program 1 DZIEŃ 

Wyjazd z Bełchatowa w godzinach południowych, przejazd przez Czechy i Austrię. Po drodze na terenie 
Czech w godzinach wieczornych obiadokolacja,  
2 DZIEŃ 
Śniadanie w formie piknikowej, przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, 
wieczorem kolacja. 
3–10 DZIEŃ 
 wycieczka autokarowa do Rzymu i Watykanu, zwiedzanie m.in.: Colosseum, Forum Romanum, 

Kapitolu, Ołtarza Ojczyzny, Placu Weneckiego, Fontanny Di Trevi, Panteonu, Placu i Schodów 
Hiszpańskich, Placu Navona, Placu i Bazyliki Św. Piotra, wizyta przy grobie Ojca Świętego w Kaplicy 
Św. Sebastiana,  

 wycieczka autokarowa do Civitavechia – miasto założone w II w. za panowania Cesarza Trajana, 
znany port morski nad Morzem Tyrreńskim, uzdrowisko ze źródłami naturalnymi. Zwiedzanie m.in.: 
Fortu Michelangelo, Palazzo Apostolico, Katedry San Francesco, 

 wycieczka autokarowa do Monte Argentario w trakcie której, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych 
toskańskich półwyspów. Zobaczymy dwa główne miasta na półwyspie – Porto Ercole oraz Porto 
Santo Stefano, 

 zajęcia na basenie, rozgrywki sportowe, konkursy, dyskoteki. 
11 DZIEŃ 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, W drodze powrotnej pobyt w Parku Rozrywki 
MIRABILANDIA (okolice Rawenny). W trakcie pobytu w Parku wieczorem ciepły posiłek. Późnym 
wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Austrię, Czechy. 
12 DZIEŃ 
W godzinach południowych po przekroczeniu granicy na terenie Polski ciepły posiłek. Przyjazd do 
Bełchatowa w godzinach popołudniowych. 
 

Świadczenia  9 noclegów na miejscu, 
 wyżywienie 3 razy dziennie, 
 transport autokarem klasy lux z wc i klimatyzacją, 
 opieka pedagogiczna, opieka medyczna, pilot, ratownik,  
 ubezpieczenie NNW, KL i bagaż – TU SIGNAL IDUNA POLSKA S.A. 

 
 
 
Terminy turnusów turnus I 27.06. – 08.07.2015 r.  44 miejsca 
 turnus III 20.07. – 31.07.2015 r.  44 miejsca   
 
 
 
Uwaga Turnusy będą zorganizowane w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie. 

Przy wyjeździe obowiązuje TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT. 
 
 
 


