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SKKT -Wisła Czarne – kulig na wozach w dolinie Białej Wisełki
2018-03-05
Wisła Czarne – kulig na wozach w dolinie Białej Wisełki
17 marca 2018 r.
organizowany przez firmę „Anielskie kuligi”

Termin:

17 marca 2018 r.

Cel:

Wisła Czarne

Transport:

autokar

Zbiórka:

8.15

na Placu Sejmu Śląskiego

Odbiór dzieci:

17.30 na Placu Sejmu Śląskiego

Przebieg wycieczki:
przejazd do Wisły Czarne, przejście do chaty góralskiej Watra należącej do firmy organizującej kuligi,
skorzystanie z toalety, zjedzenie drugiego śniadania – własny prowiant, udział w kuligu doliną Białej
Wisełki, powrót do chaty, pieczenie kiełbasek w chacie na palenisku, ciepła herbata, spotkanie z góralem
gawędziarzem – zabawa przy góralskiej muzyce, przejazd autokarem pod skocznię Adama Małysza,
przejazd autokarem do galerii Trofea Adama Małysza, zwiedzanie galerii, przejście deptakiem do Wisły
Centrum, czas na posiłek (własny prowiant), spacer po Wiśle , zakup pamiątek.
Przyjazd na Plac Sejmu: około 17.30
Koszt:
65 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, kulig,kiełbaski, herbata, pieczywo, spotkanie z
góralem, wejście do galerii Trofea Adama Małysza)
Ubiór:
ciepłe buty turystyczne na grubej karbowanej podeszwie, getry lub rajstopy pod spodnie,
spodnie najlepiej typu narciarskiego ocieplane, ciepły sweter lub polar pod kurtkę, ciepła kurtka, szalik
ciepły(nie apaszki!), rękawiczki ciepłe, czapka ciepła.
Ze sobą: suchy prowiant, herbata w termosie, napój, chusteczki higieniczne, pieniądze na pamiątki (
dużo straganów z wieloma różnymi pamiątkami), plecak odpowiedniej wielkości, woreczek na śmieci
Pobieranie zgód i zapisy : klasy 4-8 Anna Garbaciuk s.39.
klasy 1-3 Alina Jasińska s. 20 (518 – 554 - 695)

oraz Paweł Bankiewicz

Ostateczny termin oddania zgody, regulaminu i dokonania wpłaty to wtorek 13 marca.
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