
GRUPA MŁODSZA: 7 – 12 LAT 

Programu wyjazdu wakacyjnego organizowanego przez GPCKiE w Plichtowie  

w terminie 4 – 11.08.2019r. 

4.08.2019r. 

Wyjazd (zbiórka na parkingu w Nowosolnej obok NETTO) – Piotrków Trybunalski – Żarnów – 

Samsonów: ruiny starej huty wytopu żelaza – Zagnańsk: pomnik przyrody Dąb Bartek – Masłów – 

Święta Katarzyna. 

Zakwaterowanie uczestników, obiad, odpoczynek, spacer po miejscowości, kolacja, spotkanie 

uczestników obozu z kadrą, przedstawienie regulaminu, program zgrupowania, zajęcia  świetlicowe. 

 

5.08.2019r. 

Wycieczka krajoznawcza –  Wilków – Ciekoty: Muzeum Stefana Żeromskiego – czerwony szlak - 

Przełom Lubrzanki – Góra Radostowa –  Kraiński Grzbiet – Kraino Drugie – Święta Katarzyna. 

Cisza poobiednia, zajęcia sportowo rekreacyjne, wieczorek zapoznawczy. 

 

6.08.2019r. 

Czerwony szlak – Pasmo Łysogórskie Góra Łysica 612m. n.p.m. – źródło Św. Franciszka, Kaplica Św. 

Mikołaja – Kakonin – powrót do hotelu. 

Zajęcia sportowo rekreacyjne ( piłka nożna, piłka siatkowa, rzut lotką, itp.) 

Po kolacji zajęcia świetlicowe gry planszowe, bilard, film. 

 

7.08.2019r. 

Wycieczka całodniowa do Kielc – Kadzielnia – rynek starego miasta – Karczówka – jaskinia Raj – 

czerwony szlak – Góra Czerwona – Góra Zalejowa – Podzamcze – Chęciny Zamek. 

Obiadokolacja 

Zajęcia świetlicowe, filmy. 

 

8.08.2019r. 

Niebieski szlak – Św. Katarzyna – Góra Miejska – Bodzentyn – ruiny zamku – powrót do hotelu. 

Zawody  rekreacyjno-sportowe (dwa ognie, rzut lotką, kręgle, ocena odległości na ”oko”, rzut piłeczką 

palantową. 

Po kolacji - konkurs wiedzy, film 

9.08.2019r. 



Wyjazd  do Nowej Słupi – czerwony szlak, muzeum starożytnego hutnictwa, zespół klasztorny, 

Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Gołoborze platforma widokowa 

 

10.08.2019r. 

Św. Katarzyna – Krajno Zagórze – Park Miniatur – wyciąg narciarski Krajno Drugie – Św. Katarzyna 

Po kolacji dyskoteka, podsumowanie zgrupowania 

 

11.08.2019r. 

Zakończenie zgrupowania, po śniadaniu powrót do domu, po drodze Oblęgorek – Muzeum Henryka 

Sienkiewicza – Żarnów – Piotrków Trybunalski – Plichtów  

 

Stałe elementy dnia: 

7.30 – pobudka, toaleta 

8.00 – śniadanie 

8.30 – 14.30 – zajęcia programowe 

15.00 – obiad 

15.30 – 16.30 cisza poobiednia 

16.30 – 18.45 zajęcia programowe 

19.00 – kolacja 

19.30 – 22.00 zajęcia programowe 

22.30 – cisza nocna  

                                                                                                      

                                                                                                            

 


