WYJAZD KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY
WRZESIEŃ 2020
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. MICKIEWICZA W SŁUPSKU

1.
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6.

Termin: 1 - 3 września 2020 roku,
Miejsce: Ośrodek Wczasowy Lazur w Poddąbiu, ul. Promenada Słońca 7
Trasa: Słupsk - Poddąbie, Poddąbie – Słupsk,
Cele:
Upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia;
Integracja zespołu;
Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami;
Kształtowanie właściwego zachowania w każdych warunkach;
Kształcenie umiejętności współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji;
Transport: ze/do szkoły – wynajętym autokarem zapewnia szkoła;
Koszt całkowity: 250 zł.

PROGRAM POBYTU:
Godziny
14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

22.00 – 6.00

1 września 2020 (wtorek)
Wyjazd.
Zbiórka przed szkołą 15 minut przed wyjazdem.
Przejazd do Poddąbia.
Powitanie. Zakwaterowanie uczestników w ośrodku, zapoznanie z regulaminem pobytu.
Czas z wychowawcą (zabawy integracyjne, spacer brzegiem morza, itp.)
Kolacja.
Sjesta.
Tak funkcjonujemy. Statut i inne… niezwykle ważne. Zapoznanie się z dokumentami
wewnątrzszkolnymi.
Gry i zabawy w zespołach klasowych,
Tańczymy “belgijkę” – nauka tańca, który jest jednym z głównych elementów połowinek i studniówek,
wspólna zabawa.
Cisza nocna.
2 września 2020 (środa )

8.00 – 8.30
8.30 - 9.30

Gimnastyka poranna (dla chętnych)
Śniadanie.

9.30 -14.30

Integrujemy się.
Uczniowie i nauczyciele Mickiewicza tworzą jedną drużynę i grają do jednej bramki. Aby to było
możliwe, systematycznie integrujemy się w trakcie różnych aktywności. Lubimy się nawzajem i
lubimy wspólnie spędzać czas wolny. Okazji do wspólnej zabawy zawsze mamy mnóstwo!
Przygotowanie prezentacji klasowych na spotkanie z dyrektorem.

15.00
15.30 - 16.00
16.00 - 18.00

Obiad.
Poobiednia sjesta.
Podchody/rajd pieszy po Poddąbiu połączony z zadaniami sprawnościowymi.

18.00 – 18.30

Kolacja.

18.30 – 19.00

Przerwa relaksacyjna.

19.00 – 21.30

Prezentacja klas. Spotkanie z dyrektorem. Ognisko.
Rozum i ciało - rozgrywki międzyklasowe. Co wiesz o ? - quiz wiedzy ogólnej
Nocny spacer nad morzem - wspólne oglądanie gwiazd.
Cisza nocna.
3 września 2020 (czwartek)

21.30 - 22.00
22.00 – 6.00
8.00 – 8.30
9.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00

13.00
15.00 – 16.00

Gimnastyka poranna (oczywiście dla chętnych)
Śniadanie.
Przygotowanie do powrotu.
„Mickiewiczowskie pożegnanie z morzem” – spacer brzegiem morza. Budowle z piasku. Można
wykazać się sprawnościami przywódczymi, organizacyjnymi, czy konstruktorskimi. Konkurs na selfie
z zamkiem.
Obiad.
Wyjazd/powrót do Słupska (miejsce przyjazdu II LO)

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LAZUR


zakwaterowanie w pokojach 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym,



możliwość korzystania z infrastruktury obiektu: świetlice – sale telewizyjne ze sprzętem audiowizualnym,
sala kinowa,



boisko wielofunkcyjne,



siłownia zewnętrzna,



sala z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym,



opieka medyczna,



istnieje możliwość wypożyczenia gokartów i rowerów.

Prosimy, aby każdy uczestnik wyjazdu był zaopatrzony w okrycie przeciwdeszczowe, zapasowe obuwie
(z uwzględnieniem deszczowej pogody). Dodatkowo mile widziane instrumenty muzyczne, ulubiony sprzęt
sportowy.

Wpłat należy dokonywać do 24 sierpnia 2020 roku w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiczną, biwak może być
odwołany, zaś Państwo otrzymacie całościowy zwrot wpłaconej kwoty.

