
 

 
 

 

 
700 - gimnastyka poranna (dla chętnych) 

715- 720 - pobudka  

720- 800 - toaleta poranna 

800- 845 - śniadanie 

845- 930 - porządki w pokojach/ spotkanie z wychowawcą (omówienie dnia) 

1400- 1500 - obiad 

1500- 1530 - cisza poobiednia - telefon do rodziców 

1930- 2015- kolacja 

2130- 2200 - toaleta wieczorna 

2200 - cisza nocna 

DZIEŃ PRZED POŁUDNIEM PO POŁUDNIU WIECZOREM 

1. 

10.08.2016 
 

1600 - 1800 - przyjazd uczestników, 

zakwaterowanie 

1930 - kolacja 

 

„Poznajemy się - wychowawca kontra 

dzieci” pogadanki w grupach na temat 

bezpiecznego zachowania się na kolonii.  

Zapoznanie się z obowiązującymi 

regulaminami 

Apel powitalny - otwarcie kolonii 



2. 

11.08.2016 

1030- 1200 - szkolenie szachowe - 

profil teoretyczny 

   od 1215 - „Sport to w zdrowie inwestycja”  

Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa -  

zajęcia rekreacyjno- sportowe na wesoło 

odbywające się na świeżym powietrzu - 

rywalizacja indywidualna oraz drużynowa 

Przywitanie z Jeziorem Klebarskim 

1545- 1715 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny 

od 1730 - „Sport to w zdrowie inwestycja”  

Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa -  

  zajęcia rekreacyjno- sportowe na wesoło 

odbywające się na świeżym powietrzu - 

rywalizacja indywidualna oraz drużynowa 

 

2015- 2130 - gry i zabawy w grupach 

 

3. 

12.08.2016 

945 – 1200 - Wielka Kolonijna Olimpiada 

Sportowa  

1215- 1345 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny 

od 1545 - 1645 - zajęcia artystyczno- 

plastyczne  

1645 - 1715 - Wielka Kolonijna Olimpiada 

Sportowa 

1730- 1900- szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny 

2015- 2130 - przygotowanie do 2- dniowej 

wycieczki  

4. 

13.08.2016 

545 - pobudka i toaleta poranna 

615- 645 - śniadanie 

700 - wyjazd na 2- dniową wycieczkę  

program wycieczki: zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Malborku  rejs statkiem Frombork - Krynica Morska (czas na 

zakup pamiątek) - Frombork 

ok. 2130 - przyjazd do Mrągowa - obiadokolacja 

nocleg w Ośrodku Polonez ( ul Młynowa 51; 11-700 Mrągowo) 

5. 

14.08.2016 

715 - 755 - pobudka i toaleta poranna 

800 - 845 - śniadanie 

900 - wyjazd do Wilczego Szańca w Gierłoży - zwiedzanie z przewodnikiem 

1430 - obiad w Ośrodku Polonez 

1530 - Miasteczko Westernowe Mrongoville w Mrągowie 

2030 - kolacja w Klewkach 



 

6. 

15.08.2016 

od 1030 - Święto Wniebowzięcia NMP 

uczestniczenie we Mszy Św.  

1545- 1715 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny 

od 1730 - Wielka Kolonijna Olimpiada 

Sportowa  

2015  - kino kolonijne  

7. 

16.08.2016 

1000 - otwarcie Turnieju Klasyfikacyjnego  

szkolenie szachowe - profil praktyczny 

I runda 

Po skończonej rundzie - gry i zabawy na 

świeżym powietrzu 

od 1600 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: II runda turnieju 

+ analiza partii szachowej (dla chętnych) 

 Po skończonej rundzie - gry i zabawy na 

świeżym powietrzu 

2030 - rywalizacja między grupami -  

gra terenowa 

8. 

17.08.2016 

od 1000- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: III runda turnieju  

+ analiza partii szachowej (dla chętnych) 

Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

od 1600 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: IV runda turnieju 

+ analiza partii szachowej (dla chętnych) 

Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

2030 -  spotkanie z arcymistrzem -  

Kacprem Piorunem - mistrzem świata  

w rozwiązywaniu zadań szachowych 

9. 

18.08.2016 

od 1000 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: V runda turnieju  

+ analiza partii szachowej (dla chętnych) 

 Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

od 1600- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: VI runda turnieju 

+ analiza partii szachowej (dla chętnych) 

Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

2015 - czas do dyspozycji wychowawcy 

10. 

19.08.2016 

od 1000- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: VII runda turnieju  

 Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

od 1545 - Wielka Kolonijna Olimpiada 

Sportowa - ostateczne starcie 

Gry i zabawy 

Pakowanie 

2030 -  Oficjalne zakończenie Turnieju 

Klasyfikacyjnego „Wakacje z Szachami”. 

Apel pożegnalny: podsumowanie kolonii. 

Dyskoteka pożegnalna 

11. 

20.08.2016 

Przygotowanie się do wyjazdu - pakowanie 

Pożegnanie z Klewkami 

do godziny 1200 -  odbiór dzieci 

  


