
 

 
 

 

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA : 930 zł – dzieci w wieku 7-13 lat 
   910 zł – dzieci członkowie PTTK 

Wystawiamy faktury za uczestnictwo w półkolonii. 
 

Zapisy uczestników ruszają od środy 4 maja od godz. 10:00 

droga mailową: jaworzno.pttk@gmail.com  
 
Turnusy – 10 dni (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).  

1 Turnus 04-15.07.2022r. (SP nr 1 w Jaworznie ul. Matejki 3) 

2 Turnus 04-15.07.2022r. (SP nr 7 w Jaworznie ul. Ławczana 12) 

3 Turnus 18-29.07.2022r. (SP nr 7 w Jaworznie ul. Ławczana 12) 

4 Turnus 18-29.07.2022r. (SP nr 15 w Jaworznie ul. Leśna 49) 

5 Turnus 01-12.08.2022r. (SP nr 15 w Jaworznie ul. Leśna 49) 
 
Świadczenie podczas trwania półkolonii: 

Wyżywienie: drugie śniadanie i obiad, ubezpieczenie, opieka wykwalifikowanej kadry, transport, wstępy. 
 

W programie m.in.: 
Apilandia w Wadowicach – interaktywne centrum pszczelarstwa, Sztolnia Królowej Luizy w Zabrzu – 

poznanie pracy górnika, Funzeum w Gliwicach – magia światła i koloru, wycieczka piesza na Jurę 

Krakowsko-Częstochowską, wyjście do FlyParku i do kina w Jaworznie, a także wycieczki piesze po 

terenie miasta: Park Angielski, Sosina oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne na terenie szkoły i miasta. 

Szczegółowy harmonogram każde dziecko otrzyma w pierwszym dniu turnusu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami 
niezależnymi od organizatora.  
 
Organizator:  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaworznie 

Ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno 

KONTO: BNP PARIBAS: 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991 

 biuro czynne od poniedziałku do czwartek w godz. 10:00 – 17:00 

 tel. 603 275 115, 32 616-39-52. 

 e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com 

Zapisy są przyjmowane droga mailową przy zapisie należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, datę 

urodzenia i numer tel. do rodzica lub opiekuna. Po potwierdzeniu przez biuro uczestnictwa i przesłaniu 

wymaganych dokumentów należy do 3 dni roboczych dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł od osoby 

na konto PTTK Oddział Jaworzno. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nr 

turnusu i szkołę. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu 

jak i również złożyć w biurze oddziału wypełnioną kartę kwalifikacyjną. 

W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii po 14 dniach przed rozpoczęciem turnusu, wpłaty będą 

zwracane pod warunkiem znalezienia zastępstwa za uczestnika spełniającego warunki kwalifikacji. 

Przelewy robione bez wcześniejszego zapisu i potwierdzenia oraz błędnie opisane będą zwracane na 

konto. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat. 

Wszystkie dokumenty i regulaminy są dostępne do pobranie ze strony Oddziału w zakładce PÓŁKOLONIE. 

Zarząd Oddziału 
 


