
ZIMOWISKO 

2016 
  

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy organizuje podczas ferii zimowych 2016 

ZIMOWISKA dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. 

I      30.01.2016 – 06.02.2016 KARPACZ   

II     06.02.2016 – 13.02.2016 KARPACZ 

Zapraszamy Rodziców oraz Zakłady Pracy do skorzystania z naszych ofert. Cena zimowiska wynosi     

700 zł  (kwota zaliczki 200 zł, możliwość płatności ratalnej; ostatnia rata powinna być uiszczona do 

8.01.2016 r.). Zimowisko organizowane jest w Ośrodku Wypoczynkowym „MORION” w Karpaczu,    

w miejscu sprawdzonym i przyjaznym dzieciom. W programie, kąpiel w Aquaparku, jazda na 

łyżwach, wycieczka do Szklarskiej Poręby lub Jeleniej Góry, konkursy z nagrodami, dyskoteki oraz 

inne atrakcje. Możliwe są zniżki dla dzieci z wielodzietnych, niezamożnych rodzin po uzyskaniu 

opinii Kół Przyjaciół Dzieci. TPD oferuje 10% zniżki w opłacie za zimowisko krajowe dla dzieci 

z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Legnica. 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie TPD przy al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica lub 

telefonicznie 76/ 724-51-09 oraz drogą elektroniczną tpd.legnica@wp.pl. 
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