Nazwa zadania: : „Uchodźcy z Ukrainy poznają Województwo Łódzkie” kierowany do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na
terytorium Województwa Łódzkiego w związku z wojną na Ukrainie (art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583) przebywających na terenie Powiatu
Zduńskowolskiego i miasta Zduńska Wola.

KARTA INFORMACYJNA/ Regulamin uczestnictwa
projektu: „Uchodźcy z Ukrainy poznają Województwo Łódzkie” kierowany do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Województwa Łódzkiego w związku z wojną na Ukrainie (art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583) przebywających na terenie Powiatu
Zduńskowolskiego i miasta Zduńska Wola.

1) Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży, 98-220 Zduńska Wola ul. Kilińskiego 17
2) Koordynator projektu; Małgorzata Mazur . Kontakt w sprawach pilnych ważnych przed i w trakcie
wycieczki; tel. 693438897
3) W ramach projektu organizujemy 3 wycieczki w następujących terminach:
a. Wycieczka do Łodzi: zwiedzanie Łodzi i wejście do ZOO
b. Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego/Inowłodza i Spały w tym zwiedzanie Centralnego
Ośrodka Sportowego w Spale

c. Wycieczka piesza po Zduńskiej Woli z wejściem do AQUAParku i przejazdem autokarem do:
Skansenu w Karsznicach, Strońsko i Dolina rzeki Warty-

zakończenie przy wieczornym

ognisku.

4) Uczestnikami wycieczki mogą być osoby dorosłe oraz dzieci wraz z opiekunami dorosłymi, obywatele
Ukrainy przebywające na terytorium Powiatu Zduńskowolskiego.
5) Podczas zapisów na poszczególne wycieczki pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w innej
proponowanej w ramach projektu wycieczce.

6) Niezbędne wyposażenie uczestnika wycieczki:
a) odpowiednie ubranie uwzgledniające warunki pogodowe w tym zabezpieczenie przed deszczem i okrycie
głowy w razie upału.
b) Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie telefon kontaktowy, którego numer wpisano do Karty
Zgłoszeniowej.
c) Każdy uczestnik powinien zabrać z sobą podstawowy prowiant na czas podróży.
d) Każdy uczestnik wycieczki po Zduńskiej Woli który będzie wchodził do AQUA-Parku musi mieć; strój
kąpielowy, ręcznik .

7) Informacje dotyczące pobytu uczestników na wycieczce:
1.Organizator ubezpiecza uczestników na czas przejazdu od NW, zapewnia opiekę kierownika autokaru,
2 opiekunów, w tym tłumacza, oraz przewodnika.
2.

Podczas każdej z wycieczek organizator zapewnia wyżywienie w postaci obiadu.

3.

Organizator zabezpiecza przejazd autokarami

Program proponowanych wycieczek:
a)

Wycieczka (autokarowa) do Łodzi: wyjazd ze Zduńskiej Woli o godz. 8.00 zbiórka: Powiatowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Dolna 41, przejazd do Łodzi zwiedzanie miasta autokarem, spacer ulicą
Piotrkowską do Pałacu Poznańskich, Manufaktura, przejazd autokarem do Ogrodu Zoologicznego i Parku na
Zdrowiu – obiad i zwiedzanie Orientarium.
Powrót do Zduńskiej Woli -ok godz. 18.00

b) Wycieczka (autokarowa) do Tomaszowa Mazowieckiego/Inowłodza/Spały; wyjazd ze Zduńskiej Woli o
godz. 8.00. - zbiórka Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Dolna 41)
Przejazd do Tomaszowa Mazowieckiego, zwiedzanie Rezerwatu Przyrodniczego „Niebieskie Źródła” przejazd
do Spały, zwiedzanie Centralnego Ośrodka Sportowego w Spale – obiad- przejazd do Inowłodza- zwiedzanie
zamku .
Powrót do Zduńskiej Woli (ok godz 18.00)

c) Wycieczka piesza po Zduńskiej Woli i autokarowa po okolicy; – zbiórka o godz. 9.00 przed Urzędem
Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12
Muzeum Historii Miasta i poznanie obiektów historycznych „Szlaku Fabrycznego” przejazd autokarem do
Skansenu Lokomotyw w Karsznicach. Obiad na terenie PMOS ul. Dolna 41. Przejazd do Strońska zwiedzanie
kościoła romańskiego i Doliny rzeki Warty. Powrót do Zduńskiej Woli około 15.00 -wejście do AquaPark
Zduńska Woda.
17.30 - Ognisko integracyjne z kiełbaskami – PMOS ul. Dolna 41

UWAGA: Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione m.in. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne,
okulary, biżuterię, posiadane środki finansowe ( osobiste kieszonkowe uczestnika wycieczki)

Do zobaczenia
Prezes Stowarzyszenia
Maria Donat

