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Serdecznie Państwa przepraszam za pisemne powiadomienie jak wygląda projekt

wycieczki szkolnej Przelewice – Piwniczna Zdrój. Ze względu na różne godziny Państwa

pracy jak i możliwości dojazdu do Przelewic myślę, że będzie to wystarczająca forma

powiadomienia Państwa jakie są założenia i przygotowania do wycieczki. Po zapoznaniu się

z projektem, wszelkie pytania proszę kierować: Publiczne Gimnazjum w Przelewicach

w godzinach od 830 do 1400, tel. 5643-160 lub tel. domowy 5643-277.

1. Zapoznanie z celami organizowanej wycieczki:

� poznanie krajobrazu górskiego;

� zwiedzanie obiektów historycznych pobliskich miejscowości;

� zaznajomienie się z folklorem góralskim;

� rozwijanie zainteresowania turystyką górską.

2. Zarys programu wycieczki z przybliżonym harmonogramem:

30.04. Dzień I: wyjazd z Publicznego Gimnmazjum w Przelewicach około godz.
2200. Nocny przejazd do Piwnicznej Zdrój. (zbiórka w Przelewicach o godz. 2115)

01.05. Dzień II: przyjazd do Piwnicznej w godzinach rannych – zakwaterowanie.
Po śniadaniu spotkanie z właścicielem ośrodka (prelekcja o regionie, pokaz
krótkofalarstwa), zwiedzanie Piwnicznej i Muzeum Nart, po obiedzie wjazd
wyciągiem narciarskim na Wierchomlę, przejście szlakiem do schroniska
„Bacówka nad Wierchomlą”.

02.05. Dzień III: Po śniadaniu wycieczka na Jaworki i wąwóz Homole (skały,
wodospady „cud natury”, rezerwat), zwiedzanie Szczawnicy.

03.05. Dzień IV: Pośniadaniu spływ łodziami Doliną Popradu do Rytra, po
obiedzie wycieczka na Słowację do Starej Lubovni (Zamek Lubomirskich oraz
skansen) i uzdrowiska Vysne Ruzbachy, wieczorem ognisko.

04.05. Dzień V: Pośniadaniu wykwaterowanie, wycieczka do Krynicy (deptak z
pijalnią wód mineralnych, wjazd kolejką terenową na Górę Parkową, zjazd na
zjeżdżalni grawitacyjnej), powrót do Przelewic w późnych godzinach
wieczornych.



3. Kosztorys wycieczki:

� przejazd – około 3000zł, (firma przewozowa pana Mieczysława
Mularczyka - sprawdzona na wycieczkach górskich);

� wyżywienie i pobyt: 38zł x 3dni = 114zł;

� Słowacja: około 350zł;

� wyciągi i spływ: około 50zł;

� koszt na osobę około 300zł/330zł (w tym jeden lub dwóch opiekunów w
zależności od potrzeb oraz dwóch kierowców). W przypadku
dodatkowych zgłoszeń koszt wycieczki będzie ulegał zmniejszeniu
(pozostała część do zwrotu).

Dodatkowo:

� kieszonkowe – ok.. 50zł,

� wymiana waluty – 100 koron = około 13,45zł (wymiany waluty można
dokonać bezproblemowo na miejscu)

Szczegółowe rozliczenie kosztów nastąpi po odbyciu wycieczki.

4. Proszę uczulić swoje dziecko na zagrożenia czyhające na wycieczkach
typu:

� kradzieże;

� przejedzenie;

� choroba;

� zagubienie się;

� inne wynikające z nieposłuszeństwa wobec poleceń opiekunów.

5. Kadra:

� Kierownik wycieczki i opiekun: mgr Bogusław Pecuch,

� Organizator dwóch wycieczek w góry: Laskowo – Karpacz, Laskowo
– Mszana Dolna, (z obu wycieczek są nagrania wideo oraz bardzo
pochlebne oceny współuczestników wycieczek).

� Drugi opiekun wycieczki w zależności od potrzeb.



6. Spis niezbędnego wyposażenia uczestników wycieczki:

� plecak lub wygodna torba,

� środki higieny osobistej;

� zegarek,

� wiatrówkę lub pelerynę przeciwdeszczową,

� wygodne buty (najlepiej sprawdzone, np. adidasy lub buty
turystyczne)

� lekkostrawny suchy prowiant i niegazowane napoje na podróż,

� woreczki nylonowe,

� chusteczki higieniczne,

� niewielką kwotę pieniędzy,

� legitymacja szkolną,

� paszport;

� podręczny, mały plecak na piesze wycieczki (nie reklamówki!);

� nakrycie głowy.

7. Regulamin zachowania się uczniów na wycieczkach szkolnych.

a) w czasie trwania wycieczki należy stosować się do poleceń
opiekunów.

b) podżadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od grupy.

c) w czasie jazdy autokarem należy pozostawać na swoich miejscach.

d) podczas zwiedzania lub przemarszów należy zachować odpowiedni
porządek i dyscyplinę (nie biegać, nie popychać, nie wyprzedzać, nie
zbaczać ze szlaków).

e) nie wolno zaśmiecać autokaru, miejsc postoju oraz obiektów
zwiedzanych podczas wycieczki.

f) pod żadnym pozorem nie wolno przebiegać przez drogę - szczególnie
na postojach.



g) w dokładnie wyznaczonym czasie i miejscu należy zgłosić się po tak
zwanym „czasie wolnym”.

h) wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników
wycieczki należy natychmiast zgłaszać do opiekuna.

8. Kontakt.

Ośrodek Wypoczynkowy "Zamek"
Ul. Podolik 4, 33- 350 Piwniczna Zdrój
tel. (018) 44 65 302 lub 600 33 02 41

sp9mqy@poczta.onet.pl

9. Sprawdzenie gotowości wyjazdowej:

Dnia 23.04.2003r. o godzinie 830 odbędzie się odprawa mająca na
celu sprawdzenie gotowości wyjazdowej zespołu. Udział w niej wezmą
obowiązkowo wszystkie wyjeżdżające dzieci.



Oświadczenie na wycieczkę

......................, 08.04.2003r.

1. Oświadczenie:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem wycieczki i wyrażamy
zgodę na udział naszego dziecka (imię i nazwisko)..........................................

........................................ w wycieczce szkolnej do Piwnicznej Zdrój oraz
ponosimy pełną odpowiedzialność za jego zachowanie w czasie trwania
wycieczki. Dodatkowo zobowiązujemy się pokryć wszelkie koszty
wynikające z jego nieregulaminowego zachowania się na wycieczce.

2. Informacja o stanie zdrowia dziecka:

Oświadczamy,że nasze dziecko nie może przyjmować następujących leków:
......................................................... oraz jest uczulone na:
......................................................... .........................................................

podpisy rodziców


