
 
 

 

 
7

25
- 7

30 
- pobudka  

7
30

- 8
15 

- toaleta poranna/ porzadki w pokojach 

8
15

- 8
45 

- śniadanie 

9
00

- 13
00

 - spotkanie z wychowawcą (omówienie dnia); program szkoleniowo- wypoczynkowy  

13
00

- 14
00 

- obiad 

14
00

- 14
40 

- cisza poobiednia - telefon do rodziców 

14
40

 - 19
00

 – zajęcia (szkolenie, turniej, gry planszowe), czas do dyspozycji wychowawców,  

19
00

- 19
45

- kolacja 

19
45

 - 21
30

 – gry i zabawy 

21
30

- 22
00 

- toaleta wieczorna 

22
00 

- cisza nocna 

DZIEŃ PRZED POŁUDNIEM PO POŁUDNIU WIECZOREM 

1. 

14.08.2020 

piątek 

 

 13:00 – wyjazd uczestników – zbiórka parking 

przy Domu Kultury w Staniatkach 

14:00 – wyjazd uczestników – zbiórka parking 

pod hotelem Ferro Express (ul. Bolesława 

Śmiałego 60 - zjazd tyniecki z A4) 

ok. 16:30 - przyjazd uczestników, 

zakwaterowanie 

„Poznajemy się - wychowawca kontra 

dzieci” pogadanki w grupach na temat 

bezpiecznego zachowania się na 

zgrupowaniu.  

Zapoznanie się z obowiązującymi 

regulaminami. 

Apel powitalny. 



2. 

15.08.2020 

sobota 

9:30 - I runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

15:00 - II runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

18:30 żywe szachy 

19:00 otwarcie turnieju  

19
45 

- kolacja 

3. 

16.08.2020 

niedziela 

9:30 - III runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

15:00 - IV runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

program sportowo- wypoczynkowy 

17.08.2020 

poniedziałek 

10:00 – 11:30 szkolenie teoretyczne  

czas do dyspozycji wychowawcy 

15:00 - V runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

program sportowo- wypoczynkowy 

5. 

18.08.2020 

wtorek 

10:00 – 11:30 szkolenie teoretyczne  

czas do dyspozycji wychowawcy 

15:00 - VI runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

czas do dyspozycji wychowawcy 

szachowe letnie kino 

6. 

19.08.2020 

środa 

 

10:00 – 11:30 szkolenie teoretyczne  

czas do dyspozycji wychowawcy 

15:00 - VII runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

program sportowo- wypoczynkowy 

7. 

20.08.2020 

czwartek 

10:00 - żywe szachy 

11:00 – 12:30 szkolenie teoretyczne  

15:00 - VIII runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 
program sportowo- wypoczynkowy 



 

 

  

8.  

21.08.2020 

piątek 

.9:30 - IX runda turnieju + analiza dla 

chętnych zawodników 

czas do dyspozycji wychowawcy 

Piknik PRL 18:00 zakończenie turnieju 

9. 

22.08.2020 

Turniej z okazji 30- lecia firmy 

MOKATE 

16:00 – 17:30 szkolenie teoretyczne 

czas do dyspozycji wychowawcy 
Podsumowanie zgrupowania  

10. 

23.08.2020 

Przygotowanie się do wyjazdu - pakowanie 

Pożegnanie z Ustroniem 

ok. 14
00

 – powrót do Krakowa/ Staniątek 

  


