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I. INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI

INFORMACJE ODNOŚNIE PŁATNOŚCI ZA WYCIECZKI

a) Płatności za wycieczki można dokonać u pracowników Piechowickiego Ośrodka Kultury, 
na miejscu zbiórki. Pieniądze można wpłacać każdego dnia wycieczki lub jednorazowo opłacić koszty 
całego tygodnia wycieczek.  Opiekunowie grupy (pracownicy POK) będą przyjmować TYLKO 
WYLICZONE pieniądze, przyniesione w woreczku, z umieszczoną w środku karteczką
 z imieniem i nazwiskiem dziecka ( ze względu na ściśle ustalone godziny odjazdu pociągów nie 
mamy możliwości rozmieniania pieniędzy i wydawania reszty przed rozpoczęciem wycieczki). 
Opłata jednorazowa, za cały tydzień nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka 
na poszczególnych wycieczkach. 

b) do zakupu biletów ulgowych wymagana jest ważna legitymacja szkolna, lub w przypadku dzieci
nieuczęszczających jeszcze do szkoły- dokument potwierdzający wiek dziecka.  

 INFORMACJE DODATKOWE

c) Informacje odnośnie kolejnych tygodni wakacji będą dostępne u opiekunów grupy, w biurze 
informacji POK oraz na stronie www.pok.piechowice.pl w każdy czwartek, poprzedzający nowy 
tydzień WAKACJI Z POK

d) Niezgłoszona nieobecność przez 2 kolejne dni skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników 

II. TYGODNIOWY PLAN WYCIECZEK

Tydzień III: 18-21 lipca br. (poniedziałek- czwartek)

 18 lipca- PONIEDZIAŁEK  Janowice Wielkie ZAMEK BOLCZÓW

PLAN WYCIECZKI:
- zbiórka pod dworcem PKP ( Piechowice średnie) o godz. 08.45
- wyjazd pociągiem z Piechowic: 08.58 
- wycieczka do Janowic Wielkich- Zamek Bolczów, Skalny Most
- powrót z Janowic Wielkich do Piechowic pociągiem, przyjazd do Piechowic o godz. 15.59

KOSZTY WYCIECZKI: 15 zł (bilety ulgowe) lub 24 zł ( bilety normalne),
 w tym: bilety PKP w dwie strony

 19 lipca-WTOREK  Jelenia Góra PAŁAC PAULINUM,  ŁĄBĘDZI STAW, WZGÓRZE 
KOŚCIUSZKI

PLAN WYCIECZKI:
- zbiórka pod dworcem PKP ( Piechowice średnie) o godz. 08.45
- wyjazd pociągiem z Piechowic: 08.58
- przejście do Pałacu Paulinum, do Łabędziego Stawu i na Wzgórze Kościuszki
- powrót ze Jeleniej Góry do Piechowic pociągiem, przyjazd do Piechowic o godz. 15.59

KOSZTY WYCIECZKI: 12 zł (bilety ulgowe) lub 18 zł ( bilety normalne)
 w tym: bilety PKP w dwie strony c.d. na odwrocie strony

http://www.pok.piechowice.pl/


20 lipca-ŚRODA Boguszów_Gorce - Szyb Witold, Góra Mniszek

PLAN WYCIECZKI:
- zbiórka pod dworcem PKP ( Piechowice średnie) o godz. 08.45
- wyjazd pociągiem z Piechowic o godz. 08.58
- Boguszów Gorce --Szyb Witold - zwiedzanie Wieży i Izby Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa,
- wejście na Górę Mniszek 
- powrót z Boguszowa Gorce do Piechowic pociągiem, przyjazd do Piechowic o godz. 15.59

KOSZTY WYCIECZKI: 30zł (bilety ulgowe) lub 42 zł( bilety normalne)
w tym: bilety PKP w dwie strony i bilet wstępu na Wieżę

 21 lipca-CZWARTEK Szklarska Poręba  - Muzeum Hauptmannów

PLAN WYCIECZKI:
- Zbiórka w sali widowiskowej POK/ godz. 9.00
- Gry planszowe w POK  w godz. 9.00 – 9.30
- wyjazd pociągiem z Piechowic do Szk. Poręby Średniej / odjazd pociągu godz. 9.55
- Plener artystyczny, zwiedzanie muzeum Hauptmannów i lekcja muzealna, PARK DUCHA GÓR 
- powrót pociągiem ze Szk. Poręby Średniej do Piechowic/ odjazd godz. 14.28 
- W godz. 14.50 – 15.50 Piechowice , park Szklany Ogród ( przy OSP) mały plener artystyczny
- Odbiór dzieci w parku Szklany Ogród”, Piechowice ul. Szkolna ( park przy OSP)/ godz.16.00

KOSZTY WYCIECZKI:  32 zł (bilety ulgowe) lub  52  zł ( bilety normalne)
 w tym: bilety PKP w dwie strony, bilety wstępu, lekcja muzealna

Łączny koszt wycieczek w tygodniu 18-21 lipca br. (poniedziałek- czwartek) wynosi
87 zł (bilety ulgowe) lub 134  zł ( bilety normalne)


