
RAMOWY PLAN KOLONI W PYZÓWCE 2021 

SOBOTA 7.08.2021 

6:00 Zbiórka, pakowanie 

6:30 wyjazd 

12:00-13:00 :przyjazd do Szeligówki 

13:30 przydzielenie pokojów, rozpakowywanie bagaży 

14:00 obiad (z ORA) 

14:45 poznanie okolicy 

18:00 kolacja  

18:30 wieczorek zapoznawczy, chrzest 

(kąpiel, przygotowanie do spania) 

22:00 cisza nocna 

 

NIEDZIELA 8.08 

7:30 pobudka, poranna toaleta 

8:00 śniadanie 

8:30 sprzątanie pokoi, IKC,  

wizyta w sklepie - lody dla zwycięzców      

10:00 przygotowanie do mszy św. 

11:00 msza św.  

13:00 obiad 

13:45 „sjesta” 

14:30 podchody, boisko, zabawy na dworze 

18:30 kolacja 

19:15 festyn na podwórku 

(toaleta wieczorna, przygotowanie do snu) 

22:00 cisza nocna  

 

PONIEDZIAŁEK 9.08 

6:30 pobudka, toaleta poranna 

7:00 śniadanie 

7:45 ekwipunek na drogę, wyjście w góry (Dolina 

Chochołowska, Grześ, Rakoń, Wołowiec), suchy 

prowiant 

19:00 obiadokolacja 

19:30 czas wolny (dzieci wymyślają co na wieczorku) 

21:00 wieczorna toaleta 

22:00 cisza nocna 

 

WTOREK 10.08 

7:00 pobudka, poranna toaleta 

7:30 śniadanie 

8:00 wyjazd  

9:00 Termy chochołowskie 

12:30 powrót 

13:00 obiad 

13:45 sjesta 

14:30 kalambury, zabawy na boisku, basen, wycieczki 

rowerowe 

18:00 podwieczorek 

18:30 przygotowania do pogodnego wieczorku 

19:00 ognisko, pogodny wieczorek we wtorek 

21:00 toaleta wieczorna 

21:30 sprzątanie pokoi, IKC 

22:00 cisza nocna 

 

ŚRODA 11.08 

7:00 pobudka, poranna toaleta 

7:30 śniadanie 

8:00 sprzątanie pokoi, IKC 

zabawy na świeżym powietrzu, boisko, wycieczki 

rowerowe, spacer po okolicy 

13:00 obiad 

14:00 wyjazd do Zakopanego, na Krupówki 

(zwiedzanie, zakupy, lody, gofry, czas wolny) 

18:30 kolacja 

19:00 gry i zabawy na świeżym powietrzu,  

21:00 wieczorna toaleta 

22:00 cisza nocna 



CZWARTEK 12.08 

6:30 pobudka, poranna toaleta 

7:00 śniadanie 

7:45 wyjazd w góry (Rusinowa Polana, sesja zdjęciowa, Gęsia szyja, Jaszczurówka), suchy prowiant 

18:00 obiadokolacja  

19:00 festyn 

21:30 wieczorna toaleta 

22:00 cisza nocna  

 

PIĄTEK 13.08 

7:00 pobudka, poranna toaleta 

7:30 śniadanie 

8:00 sprzątanie pokoi, IKC - rozstrzygnięcie 

9:00 wyjazd do Zakopanego, suchy prowiant 

(Sanktuarium Jana Pawła II, Gubałówka, zjazd saneczkowy, mega ślizg, Krupówki)  

18:00 obiadokolacja 

19:00 wieczorek pożegnalny 

pakowanie swoich rzeczy 

22:00 cisza nocna 

 

SOBOTA 14.08  

6:30 pobudka, poranna toaleta 

7:00 śniadanie, przygotowanie do wyjazdu  

8:00 wyjazd 

9:00 Termy w Chochołowie dla VGC 

12:00 obiad w plenerze 

powrót do Stalowej Woli  

 

 

 

 


