
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

W roku 2013 miały miejsce niżej opisane przedsięwzięcia 

Obóz turystyczno – rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjny w zakresie narciarstwa 

biegowego, zjazdowego i snowboardu – Ferie Zimowe w Pecu pod Śnieżką 

Od    13.01. do 20.01. 2013 r. Fundacja zorganizowała wypoczynek w ramach Szkoły 

Narciarstwa i Snowboardu. dla 58 dzieci, młodzieży i ich rodzin w  Pecu pod Śnieżką. Po raz 

drugi kontynuowany był program dla najmłodszych uczestników „Przedszkola 

Narciarskiego”. Miejsce to dało możliwość zorganizowania bardzo atrakcyjnego szkolenia ze 

względu na zróżnicowane trasy zjazdowe dopasowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników. Program obozu obejmował szkolenie w zakresie narciarstwa i snowboardu, 

bezpieczeństwo w górach w czasie zimy, program zdrowego odżywiania, gry i zabawy na 

śniegu realizowane wspólnie z rodzicami. Baza noclegowa jest bardzo przyjazna do 

poszerzenia programu o różnego rodzaju imprezy integracyjne dla rodzin pod nazwą  

„pogodne wieczory”. Wzorem doświadczeń  przedsięwzięcie zapewniło zdrowe i pożyteczne 

spędzenie czasu wolnego przez wszystkich uczestników. Obóz kończył się egzaminem 

określającym zdobyte umiejętności w zakresie narciarstwa i snowboardu, wręczeniem 

świadectw ukończenia szkolenia w różnych stopniach zaawansowania.  

 

LETNIA PÓŁKOLONIA “ Z Nami Radość i Harmonia” 

Od 01. lipca do 09. sierpnia 2013 r. zorganizowaliśmy w naszym mieście trzecią edycję 

letniej półkolonii „Z Nami Radość i Harmonia” w trzech  turnusach. Ramowy program  w 

oparciu o zeszłoroczne doświadczenia został powielony i poszerzony o dodatkowe atrakcje. 

Przedstawiał się następująco: Zdrowie i bezpieczeństwo: „ Nie bójmy się pomóc” – 

podstawy udzielania pierwszej pomocy; „ Bądź bezpieczny nad wodą” –plażowanie, wodne 

kąpiele połączone z instruktarzem; „Czy wiesz co jesz?” – realizacja zasad zdrowego 

odżywiania. Wiedza i umiejętności: „Wiem, co w trawie piszczy” – poznawanie przyrody na 

chodzieskich szlakach turystycznych; „Orientuję się w terenie” – marsze turystyczno – 

krajoznawcze z wykorzystaniem azymutu, mapy i znaków; „ Rowerowy zawrót głowy” – 

pomniki przyrody w rejonie, poznajemy miejsca pamięci narodowej; „Mały żeglarz i 

kajakarz” – poznanie podstaw żeglarstwa i kajakarstwa. Rozrywka i rekreacja: „Śpiewaj i 

tańcz” – nauka piosenki dziecięcej; „Z piłką za pan brat” – międzygrupowe rozrywki i 

zabawy sportowe; „ Zdrowo i przyjemnie” – Aqua Park; wycieczka do ZOO- Poznań; 

ognisko i noc pełna wrażeń. Z wypoczynku skorzystało 165 dzieci w tym 27 nieodpłatnie 

skierowanych przez pedagogów szkół miasta Chodzież i Dyrektorów szkół podstawowych 

gminy Chodzież. 

 



Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło następujące cele statutowe fundacji: promowanie 

pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie, wspieranie i promocja 

inicjatyw kulturalnych i sportowych, ustanowienie klubu narciarskiego – Szkoły 

Narciarstwa i Snowboardu, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w górach, 

propagowanie życia rodzinnego, promocja zdrowia, stymulacja prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego i intelektualnego dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych i zapobieganie 

patologiom, zapobieganie poprzez kulturę fizyczna i kierunkowaniem zainteresowań 

szerzeniu się przemocy i innych patologii wśród dzieci i młodzieży. 

 

Wypoczynek dzieci mógł być bezpieczny i atrakcyjny dzięki przychylności i zaangażowaniu 

wielu osób, urzędów i instytucji:  

Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży, Urzędowi Miasta 

Chodzież, Burmistrzowi Miasta Chodzież, Prezesowi Przystani LOK, Prezesowi WOPR , 

Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży, Pracownikom Sadu Rejonowego w Chodzieży, 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwu Medycznemu „FALCK” 

w Chodzieży, Starostwu Powiatowemu w Chodzieży,  Właścicielom Łazienek Chodzieskich, 

Nadleśnictwu Podanin- Leśniczemu Leśnictwa Margonin , Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Pile, Centrum Rekreacji Wodnej AQUA- PARK w Pile, Muzeum, 

Miejskiemu Ośrodkowi Sporu i Rekreacji  w Chodzieży, Państwowej Komunikacji 

Samochodowej Oddział w Chodzieży, Dyrekcji Miejskiej Biblioteki w Chodzieży, Jadłodajni 

„Bartolini”. 

 


