
  

  

IMPREZA REKREACYJNA „PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”  

W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GDAŃSKU  

  

  

Serdecznie zapraszamy uczniów gdańskich szkół podstawowych wraz                  

z wychowawcami na dwudniową imprezę rekreacyjną do naszego Schroniska. 

Będzie to dla Was wspaniała przygoda, podczas której z pewnością zintegrujecie 

się jako grupa przyjaciół. Wizyta u nas wzbogaci Was o cenne doświadczenia               

przydatne w planowaniu wycieczek  szkolnych, obozów, biwaków czy kolonii.  

Przede wszystkim jednak będziecie się tutaj dobrze bawić.  

 



Pobyt w Schronisku niewątpliwie zapadnie Wam w pamięci, ponieważ nie będzie to zwykła 

wycieczka z noclegiem. Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji stawiając przede wszystkim 

na aktywny i twórczy wypoczynek. Z nami nie grozi Wam nuda. W programie m.in.:  

1. Ognisko z kiełbaskami (dodatkowo płatne)  

2. Gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa, unihokej)  

3. Gry świetlicowe (piłkarzyki, tenis stołowy, bilard, cymbergaj)  

4. Gry planszowe  

5. Zajęcia i warsztaty tematyczne prowadzone przez nauczycieli Schroniska  (do 

wyboru zgodnie z potrzebami uczestników):  

- Nauka udzielania pierwszej pomocy  

- Tańce integracyjne do muzyki izraelskiej  

- Gry i zabawy budujące wzajemne zaufanie i więź w grupie  

- Zajęcia twórcze i plastyczne w różnych technikach (np. lepienie z gliny, 

modelowanie masy solnej, papierowej, tworzenie ozdób, maskotek 

malowanie, rysowanie, wykorzystanie materiałów z recyklingu, ćwiczenia 

rozwijające wyobraźnię)  

- „Z uczuciem o uczuciach” – przedstawianie i rozpoznawanie uczuć  

- Zajęcia sportowo – rekreacyjne (m.in. przeciąganie liny, chodzenie na 

szczudłach, ćwiczenia ze skakanką, hula-hop, biegi)  

- Gry miejskie po Gdańsku  

Oferujemy ponadto:  

- bezpłatny dostęp do sprzętu rekreacyjnego, boisk i wi-fi  

- dostęp do kuchni samoobsługowej  

  
  



REGULAMIN IMPREZY  

1. Impreza „Pierwsze koty za płoty” przeznaczona jest dla dzieci z gdańskich szkół 

podstawowych.  
2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Schroniska.  
3. Uczestnicy imprezy płacą za nocleg według cennika.  
4. Udział w zajęciach organizowanych przez Pracownię Turystyki i Rekreacji Schroniska jest 

nieodpłatny.  
5. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w Schronisku przez cały okres jej trwania.   
6. Opiekun grupy, który jest odpowiedzialny za uczestników imprezy jest obecny i sprawuje 

opiekę nad uczestnikami także w przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Schroniska.   
  

CENNIK  

Schronisko przy al. Grunwaldzkiej 244  

Noclegi  Pokój  Cena od osoby 

ze śniadaniem   
Cena od osoby 

bez śniadania Termin  

  

1 XI – 31 III  
4 osobowy  13,50 zł  10,80 zł 

2 osobowy z łazienką  24,30 zł  21,60 zł 

2 osobowy bez łazienki  20,25 zł  17,55 zł 

  

         1 IV – 24 VI  

4 osobowy  15 zł  12 zł 

2 osobowy z łazienką  27 zł  24 zł 

2 osobowy bez łazienki  22,50 zł  19,50 zł 

  

Opłaty dodatkowe (opcjonalnie)  Cena  

Ognisko z drewnem  25 zł  

Prowiant na ognisko  6 zł  

Obiad  13 zł  

Kolacja  8 zł  

  Filia Schroniska przy ul. Wałowej 21  

 Noclegi  Pokój  Cena od osoby  

Termin  

 1 XI 

– 31 III  
wieloosobowy  9,90 zł  

3-4 osobowy  10,80 zł  

2 osobowy  11,70 zł  

  

1 IV – 24 VI  

wieloosobowy  11 zł  

3-4 osobowy  12 zł  

2 osobowy  13 zł  

 Filia Schroniska przy ul. Kartuskiej 245 B  

Noclegi  Pokój  Cena od osoby  

Termin  

 1 XI 

– 31 III  
5 osobowy  9,90 zł  

3-4 osobowy  10,80 zł  

2 osobowy z łazienką  21,60  

2 osobowy bez łazienki  11,70 zł  

5 osobowy  11 zł  



  

1 IV – 24 VI  

3-4 osobowy  12 zł  

2 osobowy z łazienką  24 zł  

2 osobowy bez łazienki  13 zł  

Tel 604 162 316; e-mail: kierownik.walowa@ssm.gda.pl   
  

Zakwaterowanie:  

  

Zakwaterowanie w obiektach Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku:  

- Schronisko przy al. Grunwaldzkiej 244  

- Filia Schroniska przy ul. Wałowej 21  

- Filia Schroniska przy ul. Kartuskiej 245 B  

RAMOWY  PLAN IMPREZY   

PIERWSZY  DZIEŃ    

17.00     Zakwaterowanie   
  17.30 -   18.30    Omówienie   

regulaminu  i zas ad  
bezpieczeństwa. Zapoznanie   się z  
obie ktem   

18.30   -   20.30    Ognisko  z  kiełbaskami  
lub kolacja, gry i zabawy, zajęcia  
rekreacyjne prowadzo ne przez  
nauczycieli Schroniska   

20.30   -   21.30      Zabawy   przy muzyce,  
gry świetlicowe ( piłkarzyki, te n is  
stołowy, bilard, cymbergaj)   

Od 21.30     Czynności wieczorne,  
przygotowanie do snu   

DRUGI  DZIEŃ   
  

08.00   -   09.00   Pobu dka,  toaleta  
poranna, śniadanie   

  09.00 -   9.30     Czynności porządkowe ,  
opuszczenie pokoi     

9.30   -   10.15     Gry świetlicowe  lub gra w  
piłkę na  boisku   

10.15   -   12.15   Zajęcia prowadzone  
przez nauczycieli  Schroniska   

12.30   -   Podsumowanie   
  

  

Zgłoszenia przyjmuje:    

Maja Kuptel - Niska  -   Kierownik Filii SSM w Gdańsku    



  

Istnieje możliwość zamówienia posiłków lub przygotowania ich we własnym zakresie                  

w kuchniach ogólnodostępnych.  
  



 

  

  

  

  

  


