
REKOLEKCJOWAKACJE 
RABKA - PONICE 24-29.08.2021 R 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW 

1. Organiztor wyjazdu: Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 

im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, 31-466 Kraków, ul. Akacjowa 5 

Tel.: 12 412 33 63 

2. Informacja o ośrodku 

a. Dom Wczasowy MARZENA, Rabka – Ponice 129a, 34-700 Rabka Zdrój 

b. http://www.dwmarzena.pl/ 

c. tel. stacjonarny: 18 26 85 158  

3. Wyjazd 

 24 sierpnia 2018 o godz. 9.30 zbiórka w holu LOZP, sprawdzenie obecności, pakowanie 

bagaży, wyjazd 

 W przypadku choroby lokomocyjnej proszę wziąć leki (informacja o chorobie powinna się 

znaleźć na karcie kwalifikacyjnej uczestnika). 

4. Ekwipunek – co zabrać: 

 rzeczy osobiste, środki higieniczne, klapki pod prysznic, ręczniki 

 płaszcz przeciwdeszczowy (kurtka), ciepła bluza, sandały, buty do wycieczek w góry, obuwie 

sportowe na salę gimnastyczną, strój kąpielowy 

 nakrycie głowy (czapka), okulary słoneczne, instrument muzyczny, śpiewnik 

 jeśli ktoś jest ministrantem lub lektorem to proszę zabrać ze sobą komżę/albę 

5. Leki 

Informacja o przyjmowanych na stałe lekach powinna się znaleźć na karcie kwalifikacyjnej uczestnika, 

podobnie w przypadku leków zażywanych doraźnie w konkretnych sytuacjach (leki antyuczuleniowe, 

leki na astmę, itp.). Proszę wyraźnie zaznaczyć kiedy lek ma być przyjmowany i w jakich dawkach. 

6. Wyżywienie  

7. Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie szkoły, uzupełnioną proszę składać w sekretariacie.  

8. W planach – co będziemy robić: 

 Spotkania: 

o Integracyjne prowadzone przez absolwentów i uczniów LOZP 

o Z wychowawcami poszczególnych klas 

 Wycieczka piesza 

 Baseny termalne 

 Rozgrywki sportowe, ognisko, dyskoteka 

 Oczywiście nie zabraknie Mszy św. i wspólnej modlitwy 

9. Przyjazd do Krakowa 

 29 sierpnia w godzinach południowych. 

 Jeśli uczeń ma samodzielnie udać się z Rabki do domu lub być odebranym przez opiekuna 

należy to uzgodnić z kierownikiem wyjazdu i pisemnie poświadczyć na karcie kwalifikacyjnej. 

10. Koszt wyjazdu: 670zł   (200zł zaliczka do  15 lipca + 470 zł do  10 sierpnia). Pieniądze można wpłacać 

na konto lub do kasy szkolnej: 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE JEST TO KONTO SZKOLNE! 

Kolegium Zakonu Pijarów 

ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków 

Numer:    25 1600 1013 1846 1965 9000 0002 

Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika. Rekolekcjowakacje 2021 

W przypadku jakichkolwiek trudności finansowych proszę o kontakt z Dyrektorem Liceum lub ze mną. 

o. Przemysław Suchy SP  

suchy@pijarzy.pl 


