
OBÓZ LETNI‘2022 w GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH  

                  

  
 

I. TERMIN: 6 – 12 lipca 2022 roku (7 dni) 
 

Wyjazd: 6 lipca (środa), przyjazd ok. godz.14.00 (pobyt od obiadu). 
Powrót: 12 lipca (wtorek), wyjazd ok.10.00 (po śniadaniu). 

 

II. MIEJSCE POBYTU:  Hotel Paradiso***  
  
• Suchedniów ul. Harcerska 12, www.hotelparadoso.pl  

Hotel Paradiso*** to 3-gwiazdkowy kompleks hotelowy, położony                  

w malowniczej miejscowości Suchedniów w Górach Świętokrzyskich                    

w sąsiedztwie pięknych lasów Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego, z dala od miejskiego zgiełku. To doskonały punkt 

wypadowy dla wycieczek pieszych, rowerowych a także miłośników licznych 

atrakcji turystycznych. W bliskiej  odległości znajduje się Zalew Rejowski z plażą miejską OWiR. 

Do dyspozycji gości jest 250 miejsc noclegowych, restauracja serwująca dania kuchni 

polskiej i europejskiej, drink-bar, sale bankietowe i konferencyjne, Grill House (chata grillowa); 

parking (70 miejsc parkingowych), strefa aktywności: boisko do piłki nożnej, duży namiot 

wielofunkcyjny, dmuchańce,  strefa relaksu z basenem krytym, jacuzzi i sauną oraz przepiękny 

ogród z oczkiem wodnym o powierzchni 1,5 ha.  

Pokoje wyposażone są w TV, bezprzewodowe łącze internetowe Wi-Fi. W każdym 

pokoju jest łazienka z prysznicem. Żelazko i suszarka do włosów do wypożyczenia w recepcji. 

 

III. UCZESTNICY:  
 

1. Dzieci i młodzież w wieku od 6 lat do 12 lat. 

2. Młodzież od 13 lat do 17 lat. 
 

IV.       KOSZT od uczestnika: 1300.00 PLN  
 

1. Możliwość realizacji BONU TURYSTYCZNEGO 500+ 

2. Formy płatności 

• Zaliczka 400 PLN + 900 PLN dopłata.  

• Zaliczka 400 PLN + 500 PLN BON TURYSTYCZNY + Zaliczka 400 PLN dopłata.  
 

*zaliczka płatna przy zapisie 
*BON TURYSTYCZNY należy wpisać w umowie uczestnictwa  
*dopłata w terminie do 20.06.2022 roku 

 

V. KADRA PEDAGOGICZNA: 
 

1. Kierownik Pedagogiczny – mgr Daria Walczykiewicz. 

2. Wychowawcy (1 opiekun: na 15 dzieci do lat 10 / na 20 dzieci po wyżej 10 lat). 

3. Ratownik WOPR  

http://www.hotelparadoso.pl/


*Program obozu może ulec zmianie m.in. 

ze względu na złe warunki atmosferyczne, 

nieprzewidziane sytuacje/zdarzenia losowe 

lub obowiązujące obostrzenia sanitarne. 

 

VI. ATRAKCJE:                                                    
 

1. WYCIECZKI: 

• Piesza wycieczka na Łysą Górę [595 m n.p.m.] po terenie Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego; zwiedzanie klasztoru pobenedyktyńskiego z relikwiami 

krzyża na którym umarł Chrystus, muzeum misyjnego z ciekawymi 

eksponatami z całego świata oraz krypty grobowej księcia Jeremiego 

Wiśniowskiego; platforma widokowa na gołoborza i Góry Świętokrzyskie; 

• Piesza wycieczka na szczyt Łysica [614 m n.p.m.] – najwyższy szczyt Gór 

Świętokrzyskich; zwiedzanie kaplicy Stefana Żeromskiego, źródełka i kapliczki 

Św. Franciszka; spacer przez Puszczę Jodłową; zwiedzanie zabytkowej 

chałupy świętokrzyskiej w Kakoninie; 

• Jura Park Bałtów:  

✓ Jura Park – Park dinozaurów 

✓ Muzeum Dinozaurów 

✓ Oceanarium Prehistoryczne 

✓ Park rozrywki (karuzele, rollecoastery, dmuchańce, trampoliny, kino 5D) 

• Wycieczka do Chęcin: zwiedzanie średniowiecznego Zamku Królewskiego, 

zabawa w Centrum Nauki Leonarda da Vinci (zagadki i testy medyczne, 

zabawy ruchowo-edukacyjne, testy sprawności fizycznej); 

2. ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE: 

• Plażowanie i kąpiel w basenie hotelowym; 

• Plażowanie i kąpiel w jeziorze (Zalew Rejowski); 

• Zajęcia sportowe m.in. piłka nożna, siatkówka, gry i zabawy ruchowe; 

3. ZAJĘCIA INTEGRACYJNE: 

• Dyskoteka z DJ + karaoke; 

• Rozśpiewane ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

• Wieczorny seans filmowy;  
 

VII. ZAPISY i REZERWACJA MIEJSC: 
 

U organizatora Daria Walczykiewicz  

• telefon / 601-248-909  /  697-248-909 
• e-mail  / koloniewalczykiewicz@gmail.com  

 

VIII. DOKUMENTY UCZESTNICTWA: 
 

1. Umowa uczestnictwa w obozie letnim. 

2. Karta Kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. 

3. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku. 
 

       należy pobrać ze strony internetowej:  www.kolonie-walczykiewicz.pl  
 

IX. ORGANIZATOR:  
 

1. Daria Walczykiewicz  

2. Adres firmy: 62-800 Kalisz, ul. Tadeusza Kościuszki 8/5, 

3. Adres korespondencji: 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 48/49,  

4. NIP: 618-197-13-24 / REGON: 300949048 

5. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniu 29/09/2008, nr 33614/2008 

6. Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 752 

7. Nr konta bankowego: Reiffeisen / 93 1750 1383 0000 0000 2121 2202   

            

                                  www.facebook.com:  WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY   

mailto:koloniewalczykiewicz@gmail.com
http://www.kolonie-walczykiewicz.pl/

