
KARTA UCZESTNIKA:  „LATO W STUDZIENNEJ 2016” 

 

imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia: …........................................................................................................................................................................................................... 
 

LP DATA 

GODZINA 

i 

MIEJSCE 

ZADANIE DLA  KOGO 
KIEROWNIK 

 

Co zabiera ze sobą 

uczestnik 
Co zapewnia organizator 

Deklaracja 

udziału 

dziecka 

proszę wpisać:  

Tak lub Nie 

1 05-06.07.2016 wyjazd: 9.50 

(5.07)  plac 

Zakopiański   
 
powrót: 17.13  

(6.07) plac 

Zakopiański 

DWUDNIOWY BIWAK 

SZYMOCICE  - kemping - (basen, 

ognisko, park linowy, kajaki, itp.)   

 od 10 lat 

M. Niedzbała 

505710750 

 

strój kąpielowy, ręcznik, dres - 

piżama, sportowe obuwie, 

kieszonkowe, ubranie na zmianę,  

kamizelki odblaskowe 
 

nocleg w domkach, przejazd 

autobusem PK i pociągiem,  

1 dzień- obiad, kolacja,   

2 dzień - śniadanie, obiad  

 

2 12.07.2016 10.00 -15.00 

(parking przy 

kościele i salka 

na plebanii) 

RAJD ROWEROWY – RACIBÓRZ 

 gry i zabawy w terenie 

 

 od 8 lat 
M. Stuchły 

603479805 

 

sprawny rower i KASK!!! nakrycie 

głowy, napoje, prowiant 

poczęstunek  

3 19.07.2016 8.00 -19.00 

(zbiórka i 

powrót przy 

szkole) 

WESOŁE MIASTECZKO - Chorzów 

 

od  6 lat 
K. Klimża 

798807007 

 

prowiant, napoje, nakrycie głowy, 

kieszonkowe 

obiad, bilet wstępu, przejazd 

autobusem 

 

4 26.07.2016 16.00 - 10.00 

(salka na 

plebanii) 

BIWAK STUDZIENNA - gry i 

zabawy, maraton bajkowy, itp. 

od 5 do 9 lat A. Koloch 

606364441 

 

dres-piżama, śpiwór, materac, dobry 

humor 

kolacja, śniadanie  

5 2.08.2016 7.30 -20.00 

(zbiórka i 

powrót przy 

szkole) 

OGRODZIENIEC -   Zamek i  

edukacyjny park atrakcji 

od 7 lat  
J. Śliż 

512242196 

 

prowiant, napoje, nakrycie głowy,  

kieszonkowe 

obiad,  

bilety wstępu, przejazd 

autobusem 

 

6 9.08.2016 9.00 -17.00 

(zbiórka i 

powrót przy 

szkole) 

RPA  

 (Rodzinny Park Atrakcji w Rybniku) 

 

od 4 do 10 lat  

i rodzice 

młodszych dzieci 

B.  Wałach 

693114739 

prowiant, napoje, wygodny strój, 

nakrycie głowy 

poczęstunek,  

bilet wstępu, przejazd 

autobusem 

 

 

 

7 16.08.2016 8.45 -14.50 

(zbiórka i 

powrót plac 

Zakopiański) 

AQUAPARK, Kręgielnia i Siłownia  

na wolnym powietrzu - Racibórz 

od 7 lat 

      G. Łasiuk 

507933931 

nakrycie głowy, napoje, prowiant, 

strój kąpielowy i ręcznik 

poczęstunek, bilety wstępu, 

przejazd autobusem PK 

 

8 23.08.2016 9.00 - 18.00 

(zbiórka i 

powrót przy 

szkole) 

KOPALNIA GUIDO - ZABRZE 

 I ZAMEK CHUDÓW 

od 7 lat 

W. Jaschek 

601961168 

prowiant, napoje, nakrycie głowy, 

ciepła bluza (temp. w kopalni 14-16 

st.), strój i obuwie odporne na 

zabrudzenie,  kieszonkowe 

poczęstunek, bilety wstępu, 

przejazd autobusem  

 

 


