
 

Załącznik Nr 1 

do Statutu Domu Wczasów Dziecięcych  

w Myśliborzu 

REZERWACJA 

Zgłaszający: ……………………….…………………………………., kontakt ………………………………………………………………… 

Termin rezerwacji: …………………………………..…..,  

godzina przyjazdu do placówki: ………………………..,  

godzina wyjazdu z placówki: ……………………..….…………., prowiant na drogę TAK / NIE (6 zł/os.) 

Dane do umowy (nazwa szkoły, adres, NIP, szkoła reprezentowana przez…,) …….……….………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………..………………………....……………… 

Dane do wystawienia FV: …………….……………………………..……………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Ilość dzieci: ………………..………………,  

wiek dzieci…………..……………………………, klasa…………….…………………….. 

Ilość wychowawców klas: ………….………….………, Ilość dodatkowych nauczycieli: ……………….….…….………… 

 

     przyjazd / wyjazd autokarem 

     dowóz dzieci do placówki przez rodziców (opiekunów) / odbiór dzieci przez rodziców (opiekunów) 

proszę pamiętać o dostarczeniu oświadczeń rodziców, jeśli dzieci będą odbierane przez osoby trzecie 

ATRAKCJE 

PŁATNE       BEZPŁATNE 

     Zdobywanie tarczy Myśliborza  5 zł/os. 

      Basen ilość wejść …….  7zł/os./h 

      Małpi gaj (park linowy)  13zł/os. 

      Rejs katamaranem po jeziorze 100zł/0,5h/10os. 

      Rowerki wodne 8-15 zł/h/3os. 

      Zwiedzanie muzeum w Myśliborzu 2zł/os. 

      Zajęcia plastyczne w muzeum 5zł/os. 

 

 

 

      Zajęcia w bibliotece np. legendy o Myśliborzu  

      Wizyta w Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  

      Dyskoteka powitalna 

      Wieczór filmowy 

      Ognisko z kiełbaskami 

      Zajęcia rekreacyjne, sportowe, (gry i zabawy) 

      Zajęcia terenowe 

      Komenda policji 

      Straż pożarna 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

WYCIECZKI 

 

      Nowiny Wielkie (park dinozaurów) 

      Międzyrzecz (międzyrzecki rejon umocniony – bunkry) 

      Przelewice (park dendrologiczny) 

      Gryfino (centrum wodne Laguna) 

      Gorzów Wielkopolski (np. kino, park trampolin, kręgle) 

       Bielin (stadnina koni) 

      Szczecin (zwiedzanie miasta) 

      Międzyzdroje + Wolin 

      Świnoujście 

      Berlin 

      Inne …………………….

 

Wyjazd na wycieczki autokarem własnym:                      tak                      nie 

 

Cennik autokarów wynajmowanych z Myśliborza  

(opłatę za parking ponosi grupa) 

➢ Nowiny Wielkie 450-520 zł 

➢ Gryfino 450-540 zł 

➢ Gorzów Wielkopolski 390-460 zł 

➢ Berlin ok. 2800 zł 

 

➢ Szczecin 700-850 zł 

➢ Międzyrzecz 900-1100 zł 

➢ Przelewice 420-500 zł 

➢ Bielin 470-550 zł 

➢ Świnoujście, Międzyzdroje  1400-1750 

Poglądowy koszt wejściówek i przewodników na wycieczkach 

➢ Nowiny Wielkie (park dinozaurów): zwiedzanie +lekcja edukacyjna 22 zł/os. 

➢ Międzyrzecz (międzyrzecki rejon umocnień – bunkry): trasa krótka 14zł/os. 

➢ Przelewice (park dendrologiczny): lekcja edukacyjna 120 zł za grupę (do 50os.) + 10 zł wejście za dziecko, 

nauczyciele ok. 2zł.  

➢ Gryfino (centrum wodne Laguna):  pon. – pt.: 2h – 17zł/os.  /  Sob. – Niedz.: 2h – 19zł 

➢ Gorzów Wielkopolski 

(np. kino ok 12 zł/os.; park trampolin 30zł wejście + 5 zł skarpetki; papugarnia  13 zł) 

➢ Szczecin (zwiedzanie miasta) 

wejściówki: ok. 15zł/os.; przewodnik: 3h-260,00 zł + 23% vat, 4h-330,00 zł + 23% vat 

papugarnia Carmen 12 zł, bunkry 22zł/os. 

➢ Międzyzdroje / Wolin: 

Skansen: 7zł wejście + 40zł przewodnik/ za gr. do 50 osób 

Park miniatur 13 zł/os.; gabinet figur woskowych 12 zł/os., planetarium 10zł/os., kino 7D 10zł/os., labirynt luster 

8zł/os., zagroda pokazowa żubrów 4 zł/os., aleja gwiazd, plac zabaw, promenada, molo, plażowanie 

➢ Świnoujście 

Fort Gerharda 12 zł/os., latarnia morska ok 10zł, przejazd promem, promenada, zakupy 

-----------------------------------------------      ----------------------------------------------- 

          (podpis wychowawcy)                  (podpis dyrektora szkoły) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  


