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Program pobytu uczestników turnusu rekreacyjno-wypoczynkowego (zimowiska)
organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
w Pensjonacie „Willa Tatry” ul. Sądelska 23A w Murzasichlu 
w dniach 17.01 – 26.01.2015 r.

1 dzień pobytu (sobota 17.01.2015)
 6.30- 19.00	Przejazd do Murzasichla („Willa Tatry”),  w Krakowie - zwiedzenie Wawelu.
19.00-19.30	Zakwaterowanie
19.30-20.00	Obiadokolacja
20.00-21.30	Indywidualne wizyty u pielęgniarki
21.30-22.00	Toaleta wieczorna
22.00-8.00	Cisza nocna

2 dzień pobytu (niedziela 18.01.2015)
8.30-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-10.00	Śniadanie
10.30-11.30	Podział na grupy, ogłoszenie konkursu czystości i bezpiecznego pobytu na turnusie,
		zapoznanie uczestników z regulaminem pobytu w „Willi Tatry” i okolicy, zasadami 
BHP, regulaminem ppoż i ruchu drogowego, programem turnusu.
11.30-14.00	Wycieczka piesza do Kościoła (11.30-12.30 – udział w mszy św., spacer po Murzasichlu).
14.00-15.00	Obiad
15.00-16.00	Cisza poobiednia
16.00-18.00	Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, nauka jazdy na nartach. 
18.00-19.00	Kolacja
19.00-21.30	Wieczorek zapoznawczy, wybór Młodzieżowej Rady Turnusu.
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.

3 dzień pobytu (poniedziałek 19.01.2015)
8.30-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-10.00	Śniadanie.
10.30-14.00	Nauka jazdy na nartach, atrakcyjne zabawy na śniegu.
14.00-15.00	Obiad.
15.00-16.00	Cisza poobiednia.
16.00-18.00	Wycieczka piesza po okolicy Murzasichle.
18.00-19.00	Kolacja.
19.30-21.30	Zajęcia edukacyjne i kulturalno-rozrywkowe w grupach, gry i zabawy świetlicowe (warcaby, szachy, scrabble) .
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.

4 dzień pobytu (wtorek 20.01.2015)
8.00-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-10.00	Śniadanie.
10.00-14.30	Wycieczka autokarowa do Zakopanego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzanie zabytkowych kościołów i kapliczek, obiektów użyteczności publicznej, spacer po Krupówkach .
15.00-15.30	Obiad.
15.30-16.30	Cisza poobiednia.
16.30-18.00	Prelekcja z zakresu profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa, negatywne dla zdrowia skutki palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków, zasady higieny osobistej oraz tzw. chorób brudnych rąk.
18.00-19.00	Kolacja.
19.00-21.30	Warsztaty z zakresu racjonalnego gospodarowania energią „Jak i dlaczego trzeba oszczędzać energię w domu, w szkole, w miejscu pracy i zabawy” oraz z zakresu ekologii „Jak i dlaczego trzeba chronić środowisko”.
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.

5 dzień pobytu (środa 21.01.2015) 
8.00-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-9.30	Śniadanie.
9.30-13.30        Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne na śniegu, nauka jazdy na nartach i łyżwach. 
14.00-15.00	Obiad.
15.00-15.30	Cisza poobiednia.
15.30-18.00	Zajęcia kulturalno-rozrywkowe; np.: Bal Przebierańców – możliwość realizacji przeobrażenia się w idola, bohatera filmowego, książkowego lub Pokaz Mody różnych epok i narodów lub Rewia Mody – prezentacja pomysłów na strój młodzieżowy przydatny podczas ferii zimowych. Konkurs na najlepsze przebranie się.
18.00-19.00	Kolacja.
19.00-21.30	Zajęcia edukacyjne w grupach na terenie Ośrodka, przygotowanie prac plastycznych „Tatry w moich oczach”, „Mam pomysł na bezpieczną zabawę w górach”, „Potrafię bezpiecznie pomagać rodzicom w gosp. domowym i rolnym”. 
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.

6 dzień pobytu (czwartek 22.01.2015) 
8.00-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-9.30	Śniadanie.
9.30-14.00        Gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyłonienie laureatów różnych zajęć rekreacyjno-sportowych na śniegu.
14.00-15.00	Obiad.
15.00-16.00	Cisza poobiednia.
16.00-18.00	Zajęcia kulturalno-oświatowe w grupach w Ośrodku (śpiewanie piosenek, konkurs recytatorski, taneczny, gra w tenisa stołowego, scrabble, gry planszowe itp.).
18.00-19.00	Kolacja.
19.30-21.30	Turniej tenisa stołowego, turniej scrabble,  gra w szachy, gra w piłkarzyki i inne, przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, piosenkarskiego, tanecznego, wyłonienie laureatów.
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.


7 dzień pobytu (piątek 23.01.2015) DZIEŃ KOLONISTY 
Nauka samorządności dzieci i młodzieży, oddanie władzy na kolonii w ręce kolonistów
8.30-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-10.00	Śniadanie.
10.30-14.00	Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, nauka jazdy na nartach.
14.00-15.00	Obiad.
15.00-16.00	Cisza poobiednia.
16.00-18.00	Wycieczka autokarowa do Zakopanego, zwiedzanie najciekawszych miejsc i obiektów.
18.00-19.00	Kolacja.
19.00-21.30	Zajęcia edukacyjne – warsztaty nt. „Dlaczego i jak powinniśmy się odżywiać, jaki prowadzić styl życia, aby być zdrowym. Jaki wpływ ma żywienie, sport i rekreacja na stan zdrowia dzieci i młodzieży”.
22.00-8.00	Cisza nocna.

8 dzień pobytu (sobota 24.01.2015)
8.00-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-9.30 	Śniadanie.
9.30-13.30	Jazda na nartach, łyżwach, sankach itp..
14.00-15.00	Obiad.
15.00-16.00	Cisza poobiednia.
16.30-18.00	Spotkanie z gawędziarzem (folklorystą), prelekcja o najciekawszych zabytkach, wydarzeniach, osiągnięciach, ludziach z regionu, zwiedzenie eksponatów w miejscowej Izbie Regionalnej, wykład nt. „Historia Podhala, obrzędy górali wczoraj i dziś”.
18.00-19.00	Kolacja.
19.00-21.30	Zajęcia KO w grupach, przeprowadzenie konkursów: ekologicznego, plastycznego, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o Tatrach, wyłonienie laureatów.
21.30-22.00	Toaleta wieczorna.
22.00-8.00	Cisza nocna.

9 dzień pobytu (niedziela 25.01.2015)
8.00-9.00	Budzenie, toaleta poranna.
9.00-9.30	Śniadanie.
9.30-13.00	Wycieczka autokarowa do Zakopanego, zwiedzanie najciekawszych miejsc i obiektów.
13.00-14.00	Przygotowanie do uroczystości zakończenia turnusu (zimowiska).
14.00-15.00	Obiad.
15.00-16.00	Cisza poobiednia.
16.00-18.00	Uroczyste zakończenie turnusu, wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów laureatom konkursów, olimpiad i zawodów sportowych oraz książek wszystkim uczestnikom turnusu.
18.00-19.00	Kolacja.
19.00-20.00	Ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek.
20.00-22.00	Toaleta wieczorna , przygotowanie do wyjazdu.
22.00-7.30	Cisza nocna.

10 dzień pobytu (poniedziałek 26.01.2015)
7.30-8.00	Budzenie, toaleta poranna.
8.00-9.00	Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, przygotowanie pokoi do zdania od nich kluczy.
9.00	Wyjazd z ośrodka.



Powyższy program został opracowany z udziałem kadry turnusu.


							               Akceptuję
                                                                    Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
                                                                                                  Zofia Grzebisz-Nowicka 
	



