
Zakopane położone jest u stóp Tatr, w Rowie Podtatrzańskim (Kotlina Zakopiańska), nad kilkoma 
potokami. Jest najwyżej położonym miastem Polski.  Dużą część obszaru miasta stanowią otwarte tereny 
zielone, niezwykle cenne ze względu na swoje niepowtarzalne wartości przyrodnicze i kulturowe. 
Znaczne obszary zielone wewnątrz miasta np. Rówień Krupowa, objęte są ochroną konserwatorską. 
Miasto niezwykle popularne, warte odwiedzenia zarówno latem jak i zimą ze względu na liczne 
niepowtarzalne krajobrazy, ciekawostki turystyczne   i historyczne. 
  
Ośrodek Edukacji Leśnej  „Leśnik ”  Zakopane –Jaszczurówka usytuowany                

w malowniczym miejscu na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Obiekt w stylu regionalnym posadowiony jest 
nieopodal wejścia do pięknej Doliny Olczyskiej, skąd zielonym 
szlakiem dotrzeć można przez Olczyską Polanę i Kopieniec do 
Toporowej Cyrhli, bądź przez Nosal do Ronda Kuźnickiego. W 
odległości ok. 400 metrów od „Leśnika” znajduje się centrum 
narciarskie Nosal. Do dyspozycji uczestników miejsca noclegowe w 
pokojach 2, 3, 4-osobowych, wyposażonych w łazienki, WC i TV. 
Na terenie Ośrodka znajduje się sala konferencyjno-edukacyjna, 

wiata ogniskowa, ścieżka edukacyjna „Szlakiem Jaszczurki” oraz plac zabaw. 
 

Kolonia  wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin:  01 lipca - 10 lipca 2022r.   
Cena: 1.690,00  od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie w stołówce ośrodka  
 zakwaterowanie w pokojach z pełnym 

węzłem sanitarnym  
 przejazd do ośrodka i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składkę na TFG i TFP  
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
 program  wypoczynkowy: 
- wyjazd kolejką na Gubałówkę, przejażdżka kolejką grawitacyjną  
- pobyt w parku przygody  ADVENTURE - miejsce zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu, do 
wyboru dla uczestników kolonii  jedna atrakcja  - park linowy (trasa Junior oraz trasa Duża - 
350m) - najdłuższa w Polsce tyrolka - ścianka wspinaczkowa - zorba – paintball 
- wycieczki piesze po Zakopanem -  zwiedzanie atrakcji turystycznych m.in. Krupówki, Cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku  
- wyjście na Antałówkę (piękny widok na Tatry i Zakopane), przejście na Jaszczurówkę 
zwiedzanie kaplicy oraz wystawy czasowej, 
- wycieczka na Polanę Szymoszkową korzystanie z kąpieliska geotermalnego  
- wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN oraz Doliną Olczyska 
- spacery ścieżką zdrowia – spotkanie z leśnikiem  
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: rozgrywki sportowe, zabawy terenowe i na placu zabaw, marsz 
na orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne grup, konkursy,  wieczory zagadek i quizów, 
zabawy przy muzyce, nauka tańca, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na terenie Zakopanego. 
Pobyt i program wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według wytycznych MZ, 
GIS i MEN.  
 
 
 
 
 
Uwaga!    Uczestników  prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej (powinna ona 
posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły). 

TPD  38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 600385593 
www.tpdkrosno.pl tpdkrosno@op.pl 


