
NR ZGŁOSZENIA:
[7319/MAL/L-2019]

data umieszczenia zgłoszenia w bazie
wypoczynku:

2019-06-05

Zgłoszenie dla półkolonii

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca
wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowym
Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany
wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa/imię i nazwisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy)

ul.Campi 15
32-700 Bochnia
bocheński małopolskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres
zamieszkania jak wyżej

Numer telefonu 14 692 67 52

Numer faksu 14 615 24 62

Adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@kopalnia-bochnia.pl

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 000867845

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli
posiada) 0000478929

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli
posiada) 8680000485

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (jeżeli posiada)

Z/7/2014

X



2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku

3. T ermin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 05/08/2019 do dnia (dd/mm/rrrr) 09/08/2019

4. Lokalizacja wypoczynku

Adres

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z
o.o.
Ul.Campi 15
32-700 Bochnia bocheński
małopolskie

Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku
dostępu do opieki medycznej

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 45

- powyżej 10 roku życia 0

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 45

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi)

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

TYGODNIOWY RAMOWY PLAN PRACY „Akademia Pana Kleksa” 5 – 9 siepania 2019r. DZIEŃ 1. 8.10-8.30 - Z jazd do
Kopalni i przejście do Komory Ważyn 8.30-9.30 - Drugie Śniadanie 9.30-11.00 – Gry i zabawy zespołowe 11.00-13.00 –
Tematyczne zajęcia plastyczne 13.00-14.00 - Obiad 14.00-15.00 – Rozgrywki sportowe 15.00-15.30 - Zbiórka, przejście
do szybu i wyjazd na powierzchnię 15.30-16.00 - Odbiór dzieci DZIEŃ 2. 8.10-8.30 - Z jazd do Kopalni i przejście do
Komory Ważyn 8.30-9.30 - Drugie Śniadanie 9.30-13.00 - Tematyczna gra terenowa – Spacer po kopalni 13.00-14.00 –
Obiad 14.00-15.00 - Konkurs plastyczny z wykorzystaniem masy solnej 15.00-15.30 - Zbiórka, przejście do szybu i
wyjazd na powierzchnię 15.30-16.00 - Odbiór dzieci DZIEŃ 3. 8.10-8.30 - Z jazd do Kopalni i przejście do Komory Ważyn
8.30-9.30 - Drugie Śniadanie 9.30-11.00 - Zajęcia ruchowe (Podziemny plac zabaw i boisko sportowe) 11.00-12.00 –
Pokaz jak w prawdziwym laboratorium 12.00-13.00 – Gry i zabawy zespołowe 13.00-14.00 - Obiad 14.00-15.00 - Zajęcia
manualne 15.00-15.30 - Zbiórka, przejście do szybu i wyjazd na powierzchnię 15.30-16.00 - Odbiór dzieci DZIEŃ 4.
8.10-8.30 - Z jazd do Kopalni i przejście do Komory Ważyn 8.30-9.30 - Drugie Śniadanie 9.30-13.00 - Podziemna
dyskoteka i ”The voice of mine" 13.00-14.00 - Obiad 14.00-15.00 - Zajęcia manualne 15.00-15.30 - Zbiórka, przejście
do szybu i wyjazd na powierzchnię 15.30-16.00 - Odbiór dzieci DZIEŃ 5. 8.10-8.30 - Z jazd do Kopalni i przejście do
Komory Ważyn 8.30-9.30 - Drugie Śniadanie 9.30-10.00 - Podziemna przeprawa łodzią 10.00-11.00 – Zajęcia
plastyczne 12.00-13.00 Zajęcia ruchowe (Podziemny plac zabaw i boisko sportowe) 13.00-14.00 - Obiad 14.00-15.00 -
Podsumowanie tygodnia - rozdanie nagród i dyplomów 15.00-15.30 - Zbiórka, przejście do szybu i wyjazd na
powierzchnię 15.30-16.00 - Odbiór dzieci




