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* Przynależność do grup wg klas na rok szkolny 2015/2016 

 

data godzina miejsce zbiórki wydarzenie 

17.08.2015 14.00 - 20.00 Dom Parafialny  Rajd rowerowy do wigwamów w Taczanowie 

poniedziałek     Kowalew  - wyjazd grupami po  10 osób 

      
 - w wigwamach ognisko, pieczenie kiełbasek, ziemniaków oraz wielkopolska gzika, 
gry i zabawy zespołowe 

      
 Każdy uczestnik musi posiadać kartę rowerową i kamizelkę odblaskową. Uczestnicy 
bez karty rowerowej mogą jechać wyłącznie pod opieką rodziców 

18.08.2015 9.30 - 14.30 

dworzec kolejki 
wąsk. Aquapark Pleszew + kręgielnia  

wtorek     grupa najmłodsza klasy I -III 

  11.30 -16.30 

dworzec kolejki 
wąsk. 

Aquapark Pleszew + strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
grupa średnia - klasy IV - VI 

        

  11.30 -16.30 

dworzec kolejki 
wąsk. 

strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego + Aquapark Pleszew 
grupa starsza - gimnazjum 

        

19.08.2015 16.00 - 21.00 Dom Parafialny gra terenowa, ogromna pizza, loty balonem na uwięzi 

środa     Kowalew 

 - gra terenowa na obszarze Kowalewa w podziale na 10 osobowe zespoły z 
opiekunem  wg scenariusza, miejsca wykonywania zadań (parking przykościelny, 
boisko szkolenie, dworzec PKP, EuroMarket, remiza OSP 

       - pieczenie pizzy z udziałem Forum Kobiet i wolontariuszy Gaspol 

       - loty balonem na uwięzi GASPOL TEAM 

        

20.08.2015 9.30 - 14.00 Dom Parafialny  wycieczka do wioski indiańskiej w Józefowie 

czwartek     grupa najmłodsza klasy I -III + klasa IV 

        

  14.30 - 20.00 Dom Parafialny  spływ kajakowy na trasie Chocz - Nowa Wieś 

      Kowalew 
grupa starsza - kasa V, VI i gimnazjum (wg potwierdzonego telefonicznie 
uczestnictwa pod nr 798 782 899 - M. Walendowska) 

      

 UWAGA ! spływ uzależniony od warunków atmosferycznych i stanu wody na 
Prośnie. Decyzja o spływie podjęta zostanie w dniu 19.08.2015. 
 

        

21.08.2015 16.00-24.00 remiza OSP  ODJAZDOWY WAKACYJNY FESTYN 

        - dmuchane zamki, wata cukrowa (16.00-19.00) 

       - rajd rolkarzy (16.30-17.00)  - CHĘTNI NA RAJD PRZYNOSZĄ WŁASNE ROLKI 

       -fotobudka (17.00-19.00) 

       - gry i zabawy zespołowe (16.00-18.00) 

       - koło szczęścia (16.30-17.30) 

       - zumba (19.00 - 20.30) 

       - pokaz laser i fireshow (20.30-21.00) 
       -kino plenerowe (21.00-24.00) - PRZYNIEŚĆ LEŻAKI, KOCE ITP. 


