
 
 

 

 
725- 730 - pobudka  

730- 815 - toaleta poranna 

800- 845 - śniadanie 

845- 915 - porządki w pokojach/ spotkanie z wychowawcą (omówienie dnia) 

915 – 1300 - zajęcia (szkolenie, turniej, gry planszowe) zajęcia rekreacyjno- wypoczynkowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu 

1300- 1345 - obiad 

1345- 1415 - cisza poobiednia - telefon do rodziców 

1415 - 1900 - zajęcia (szkolenie, turniej, gry planszowe), czas do dyspozycji wychowawców: zabawy w grupach 

1900- 1945- kolacja 

1945 - 2130 - gry i zabawy 

2130- 2200 - toaleta wieczorna 

2200 - cisza nocna 

DZIEŃ PRZED POŁUDNIEM PO POŁUDNIU WIECZOREM 

1. 

24.06.2022 

piątek 

 
 

 

23:30– wyjazd uczestników 

Park Handlowy Zakopianka  

(ul. Zakopiańska 62)  

na parkingu przy kinie Cinema City 



2. 

25.06.2022 

sobota 

Przyjazd (ok. 9:00) 

Śniadanie (przygotowane przez rodziców) 

„Poznajemy się - wychowawca kontra dzieci” 

pogadanki w grupach na temat bezpiecznego 

zachowania się na kolonii. 

Zapoznanie się z obowiązującymi 

regulaminami 

Apel powitalny - otwarcie kolonii 

WYCIECZKA 

20:00- odprawa techniczna turnieju, 

zapoznanie się z zasadami 

Międzynarodowego Turnieju „Perła 

Bałtyku” 

 

Po skończonej odprawie - przywitanie się 

z morzem 

3. 

26.06.2022 

niedziela 

Otwarcie Międzynarodowego Turnieju 

Szachowego „Perła Bałtyku” + I runda 

 

Po skończonej grze - gry i zabawy na 

świeżym powietrzu 

szkolenie szachowe - profil teoretyczny  

 

Plażowanie 😊, gry i zabawy sportowe, 

Olimpiada Kolonijna 

Wyjście do kościoła 

4. 

27.06.2022 

poniedziałek 

Szkolenie szachowe- profil teoretyczny  

Plażowanie 😊, gry i zabawy sportowe, 

Olimpiada Kolonijna 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- II runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Warsztaty artystyczne StringArt 

5. 

28.06.2022 

wtorek 

Szkolenie szachowe- profil teoretyczny 

Po szkoleniu- czas do dyspozycji 

wychowawcy 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- III runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Taneczny maraton- Zumba Kids. “Kto z 

nami nie zumbuje, ten radości tańca nie 

zasmakuje!”. 



6. 

29.06.2022 

środa 

 

Szkolenie szachowe- profil teoretyczny  

Plażowanie 😊, gry i zabawy sportowe, 

Olimpiada Kolonijna 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- IV runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Wspólny wieczorek z wychowawcą 

7. 

30.06.2022 

czwartek 

Kolonijny dzień sportu- Turniej Piłki nożnej, 

konkurencje olimpiady 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- V runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Wieczorek szachowy – spotkanie z 

ekspertem 

8. 

1.07.2022 

piątek 

Szkolenie szachowe- profil teoretyczny  

Plażowanie 😊, gry i zabawy sportowe, 

Olimpiada Kolonijna 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- VI runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Wspólny wieczorek z wychowawcą 

9. 

2.07.2022 

sobota 

Szkolenie szachowe- profil teoretyczny  

Plażowanie 😊, gry i zabawy sportowe, 

Olimpiada Kolonijna 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- VII runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

20:00- grill integracyjny 

21:00- Turniej Szachów Błyskawicznych 

(dla chętnych – grupa starsza) – 

dodatkowo płatny 

10. 

3.07.2022 

niedziela 

9:00- Konkurs rozwiązywania zadań 

szachowych (solving) 

11:00- Turniej kloca 

15:00- Turniej szachów szybkich- 

wyłonienie mistrza Szachowych Wakacji 
Wyjście do kościoła 

Gra terenowa 



 

 

 

Uwaga: 
W razie niepogody, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w szczegółowym programie. 

 

  

11. 

4.07.2022 

poniedziałek 

 

Wycieczka piesza 

Przygotowywanie się do rundy 

15:00- VII runda turnieju „Perła Bałtyku” 

Po skończonej grze- czas do dyspozycji 

wychowawcy/ gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

Wieczorek szachowy – spotkanie z 

ekspertem 

12. 

5.07.2022 

wtorek 

IX runda- turniej szachowy 

Po skończonej rundzie- czas na pakowanie się 

12:30- podsumowanie obozu 

14:30- ceremonia zakończenia turnieju 

15:30- wyjazd do domu 

POWRÓT OK. 01:00 (06.07.2022) 


