LATO – 2010 R
KOLONIE EKOLOGICZNE
„ ...Książki w kąt i cała wiedza, chociaż na dwa miesiące
Teraz lasy i polna miedza, góry i plaże gorące ...”
(Ewa Łepkowska)

Szanowni Państwo!
Zapraszamy po raz piąty na letnie,
edukacyjne kolonie, gdzie jak zwykle będziemy proponować dzieciom
udział w zajęciach z dziedziny pszczelarstwa ale nie tylko, poszerzymy
program o zajęcia z dziedziny biologicznej i ekologicznej.
Wiedząc o tym, że głównym zadaniem pszczoły jest zapylanie
pragniemy szerzyć tę wiedzę również wśród dzieci i młodzieży, których
rodzice bądź dziadkowie nie są pszczelarzami, ale wykazują chęć
poznania życia pszczół i zdobycia wiedzy jak ważna jest rola pszczoły
w ekosystemie.

„Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej,
ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia”.
Albert Einstein

Nasz Adres :
LUBELSKIE TOWARZYSTWO PSZCZELNICZE
23 – 109 Pszczela Wola,

Tel.:

Tel. Kom.:

081 534 24 10

050 999 11 78

Pszczela Wola 9

Strony internetowe:
www.pszczelipark.pl
www.ltp.net.pl
Poczta elektroniczna:
fundacja@fbmn.pl

W tym roku proponujemy wypoczynek w słynnym górskim,
dziecięcym uzdrowisku Rabka Zdrój w pobliżu Gorczańskiego Parku
Narodowego oraz tradycyjnie już zapraszamy do zawsze gościnnej
Pszczelej Woli. W tym roku na nasze kolonie zapraszamy również dzieci
i młodzież nie będące ze środowiska pszczelarskiego. Dla tych osób
cena wynosi 650,00 zł.

Joanna i Zbigniew Pęcakowie
Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze

Pszczela Wola
TERMINY: 10.07.-20.07.2010 (10 dni) 22.07.-01.08.2010 (10 dni) TURYSTYKA:
•

•
•

570 zł
570 zł

Wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą (Rejs statkiem po Wiśle,
Rynek), Puław (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział
Pszczelnictwa), Gołębia (Muzeum Nietypowych Rowerów – jedyne
w Polsce i Europie),
Wycieczka do Bałtowskiego Parku Jurajskiego, Opatowa – Kolegiata,
Podziemna Trasa Turystyczna, spływ tratwami,
Dla chętnych (młodzież) – zwiedzanie Muzeum na Majdanku - teren
byłego obozu koncentracyjnego (baraki, wieże i wartownie, krematorium,
łaźnia, komory gazowe).

REKREACJA I SPORT:
•
•
•

•

Podchody i biegi terenowe,
Zajęcia w stadninie koni,
Rajd nad Zalew Zemborzycki – zajęcia
marynistyczne na jachcie typu DZ prowadzone
przez instruktora Ligi Morskiej i Rzecznej
Spływ kajakowy za dodatkową opłatą - 30 zł.
Wymagana pisemna zgoda rodziców.

INNE ATRAKCJE:

RABKA ZDRÓJ
TERMINY: 26.06.-06.07.2010 (10 dni) 15.08.-25.08.2010 (10 dni) TURYSTYKA:
•

•

•
•
•
•

590 zł
590 zł

Wycieczka na Słowację (Zamek w Starej Lubowni - (Hrad Ľubovňa) to wielka
majestatyczna twierdza renesansowa, która wznosi się nad doliną rzeki
Poprad z początku XIV w.) i do Zakopanego (Gubałówka, Kompleks Skoczni
Narciarskich, Krupówki)
Wycieczka do Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach (Warsztaty
w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”) i do Kamiannej
(Wizyta w Domu Pszczelarza, Pawilon wystawowy),
Zwiedzimy zabytkowy Kościółek i Muzeum Orkana z XVI wieku,
Poznamy turystyczne szlaki, którymi podążał Jan Paweł II – Maciejowa,
Bania, Grzebień, Zielony Szlak na Luboń Wielki,
Uroczysko Krzywoń, Ścieżka edukacyjna dotycząca ekosystemu Gorce,
Tężnie.

REKREACJA I SPORT:
•
•
•
•

Będziemy uczestnikami zabaw w słynnym „Rabkolandzie”,
Będziemy brali udział w grach i zabawach sportowych,
Zorganizujemy „Koloniadę Sportową”,
Pójdziemy na basen.

INNE ATRAKCJE:

Zakwaterowani będziemy w internacie ZSR CKP. Pokoje 3,4 osobowe.
Na miejscu stołówka, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki.
Dyplomy dla wszystkich uczestników kolonii.
Zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przewodnicką, medyczną,
• nocleg i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek),
• ubezpieczenie NNW (5000 PLN), HESTIA S.A.,
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Dyskoteki, ”Kino letnie”
Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
„Chrzest kolonijny” „Śluby
kolonijne”.
Zakwaterowani będziemy w ośrodku kolonijno-wczasowym z pełnym węzłem
sanitarnym. Na miejscu są: stołówka i świetlica. Na terenie ośrodka będą dostępne:
boisko do piłki siatkowej, sala bilardowa i TV-sat, miejsce na grilla.
Dyplomy dla wszystkich uczestników kolonii.
Zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przewodnicką, medyczną,
• nocleg i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek),
• ubezpieczenie NNW (5000 PLN), HESTIA S.A.,
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Wiek uczestników: 7-17 lat
Ilość miejsc: 100

Wiek uczestników: 7-17 lat
Ilość miejsc: 50

•
•
•

Zwiedzanie skansenu pszczelarskiego,
„Od kwiatka do miodu” – zielona lekcja,
Edukacja ekologiczna w terenie (zielone lekcje
dotyczące różnorodnej tematyki ekologicznej).

•
•
•

