PLAN „WAKACJI Z BOGIEM 2019”
Patron wakacji: bł. Laura Vicuna

1 dzień – sobota 22.06.2019
wyjazd o godz. 7.00 spod Intermarche
16.30 - przyjazd do Chłapowa, zakwaterowanie w OW „Lazur”
18.00 - obiadokolacja
19.00 - spotkanie wszystkich obozowiczów, zapoznanie z
regulaminami obowiązującymi podczas zimowiska, w tym: p-poż i
BHP.
20.00 - Msza św.
22.00 - cisza nocna
2 dzień - Niedziela 23.06.2019
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - śniadanie
9.30 - piesza wycieczka z przewodnikiem do rezerwatu przyrody
„Dolina Chłapowska” o powierzchni prawie 25 hektarów,
wchodzącego w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Podczas
spaceru idziemy do Latarni Morskiej w Rozewiu i okazja do
zapoznanie się z florą i fauną tego miejsca.
Następnie przejdziemy do Jastrzębiej Góry do najdalej wysuniętego
punktu na Północ Polski czyli Gwiazdy Północy.
14.00 - zakończenie spaceru
17.00 - obiadokolacja
19.0 - Msza św.
22.00 - cisza nocna
19.1

3 dzień – Poniedziałek 24.06.2019 – DZIEŃ SPORTU
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
10.30 - WARSZTATY SPORTOWE:
Zawody sportowe na terenie ośrodka i na plaży:przeciąganie liny, bieg
z wiaderkami napełnionymi wodą, bieg z przeszkodami, badminton
rywalizacja, frisbee czyli latający talerz rywalizacja, przechodzenie
pod liną, siatkówka plażowa, budowanie zamków z piasku
14.00 - wyjście nad morze
17.00 - obiadokolacja
18.45 - wyjście nad morze
21.00 - cisza nocna
4 dzień – Wtorek 25.06.2019
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
10.00 - całodzienna wycieczka do Władysławowa. Rejs widokowy po
Bałtyku. Spacer brzegiem morza we Władysławowie i zakupy.
16.00 - powrót do Chłapowa
17.00 - obiadokolacja
18.45 - wyjście nad morze
22.00 - cisza nocna

5 dzień – Środa 26.06.2019 – DZIEŃ MUZYCZNY
8.30 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
10.00 - WARSZTATY MUZYCZNE:
Samodzielnie przygotujemy instrumenty muzyczne np. tamburyno z
plastikowej pokrywki z dzwoneczkami lub plastikowej butelki plus
kapsle albo dwa talerze jednorazowe plus dzwoneczki, kastaniety z
guzików, kapsli lub łyżek drewnianych, perkusja z puszek po kawie, z
metalowych garnków albo wiaderek po farbie i grubego brystolu,
marakasy z zakręcanych pojemników i produktów sypkich,
przygotujemy akompaniament do wybranej piosenki
14.00 - wyjście nad morze
17.00 - obiadokolacja
18.45 - wyjście nad morze
22.00 - cisza nocna
6 dzień – Czwartek 27.06.2019
6.30 - pobudka, poranna toaleta
7.00 - Msza św.
7.30 - śniadanie
8.15 - całodzienna wycieczka do Gdańska serca solidarności.
Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Sercem nowej
siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i
ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian
demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Modlitwa
pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Spacer Drogą Królewską,
Długą i zakupy.
17.00 - obiadokolacja
18.00 - wycieczka nad morze
22.00 - cisza nocna

7 dzień – Piątek 28.06.2019 – DZIEŃ KULINARNY
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
10.00 - WARSZTATY KULINARNE W RAMACH
„CHŁAPOWSKIEJ KOLACJI”:
Każda grupa otrzyma określoną kwotę pieniędzy, którą będzie musiała
przeznaczyć na zakupy w pobliskim sklepie. Z zakupionych
produktów uczestnicy będą musieli samodzielnie przygotować
potrawy, które zaprezentują na „CHŁAPOWSKIEJ KOLACJI”.
Wspólna degustacja.
17.00 - obiadokolacja
18.00 - wyjście nad morze
22.00 - cisza nocna
8 dzień – Sobota 29.06.2019
6.30 - pobudka, poranna toaleta
7.00 - Msza św.
7.30 - śniadanie
8.00 - wycieczka autokarowa z przewodnikiem do miejscowości
Rąbka (wejście do SPN).
9.15 - zwiedzanie Muzeum Bursztynu
11.00 - Rejs statkiem po Jeziorze Łebsko do Wyrzutni Rakiet (ok. 30
minut). Zwiedzanie Wyrzutni Rakiet. Spacer trasą leśną do wydm
(2 km). Spacer po wydmach. Celem wycieczki będzie zdobycie ponad
30 metrowej Góry Łąckiej - jest najatrakcyjniejszą ze wszystkich
wydm na terenie SPN, z jej wierzchołka podziwiać można przepiękną
panoramę na Mierzeję Łebską, a po południowej stronie odsłania się
martwy zasypany las. Powrót pieszo plażą do Wyrzutni Rakiet. Rejs
statkiem po Jeziorze Łebsko z Wyrzutni Rakiet do Rąbki. Spacer
Aleją Prezydentów Polski, i zakupy na deptaku.

17.00 - obiadokolacja
18.00 - wyjście nad morze
21.00 - cisza nocna
9 dzień - Niedziela 30.06.2019 DZIEŃ PIRATA
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
11.00 - WARSZTATY PIRACKIE
- podział uczestników na dwie grupy, które przed południem wraz z
wychowawcami przygotują plan ukrycia „skarbu pirackiego” w
najbliższej okolicy.
- Ponadto zostanie przez uczestników opracowana mapa odnalezienia ukrytego „skarbu” - z zaznaczonymi punktami
kontrolnymi /wskazówkami/ zadaniami np. prawidłowe wiązanie
węzłów żeglarskich
- rozmieszczenie w terenie wskazówek i „skarbu” w godzinach
popołudniowych – grupy po sygnale ruszają z wychowawcami na
poszukiwanie skarbu, zaopatrzeni w mapę przygotowaną przez
przeciwną drużynę. Poszukiwania „skarbu” prowadzone są na czas.
Wygrywa drużyna, która w krótszym czasie odnalazła skarb i
rozwiązała wszystkie zadania na punktach kontrolnych. Dla
zwycięskich grup czekają nagrody.
15.00 - wyjście nad morze
17.00 - obiadokolacja
18.00 - dyskoteka – pogodny wieczór
22.00 - cisza nocna

10 dzień - Poniedziałek 01.07.2019
8.00 - pobudka, poranna toaleta
8.30 - Msza św.
9.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd do Nowej Rudy-Słupca
18.00 - przyjazd do Słupca

Przewoźnik: TOMEX Krosnowice
Nocleg: OW LAZUR w Chłapowie

