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Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni 

ogłasza zapisy uczniów klas IV-VI  

na wyjazd do Borszczowa na Ukrainie w dniach 19-25.04.2010r.  

w ramach   

wymiany międzynarodowej   

Projektu Polsko - Ukraińskiej Współpracy Szkół  

„Razem w przyszłość– Разом в майбутнє”  

Bochnia - Borszczów (Борщів) 

 

Program: 
19.04.10 (poniedziałek) 

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Borszczowa na  Ukrainie, zakwaterowanie w hotelu „Гостинний 

двір”, kolacja powitalna  

20.04.10 (wtorek) 

Spotkanie w szkołach, zwiedzanie Borszczowa (spacer po mieście, Ratusz,  muzeum, kościół polski, cerkwie) 

21.04.10 (środa) 

Wycieczka do miast-twierdz Kamieńca Podolskiego i Chocimia, Dolina Dniestru, wieczorem dyskoteka 

w Domu Kultury w Borszczowie 

22.04.10 (czwartek) 

Wycieczka do miasta Czerniowce(spacer po mieście, zwiedzanie zabytków oraz Centrum Kulturalno-

Handlowego „Бояновка”) 

23.04.10 (piątek) 

Zwiedzanie jaskiń – Kryształowej i Werteba, po obiedzie koncert w Szkole Muzycznej w Borszczowie, Wieczór 

Ukraiński 

24.04.10 (sobota) 

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych do Lwowa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wyjazd w 

kierunku Polski w późnych godzinach wieczornych 

25.04.10 (niedziela) 

Przyjazd do Bochni w godzinach porannych (w zależności od czasu oczekiwania na granicy) 

 

Dzięki sponsorom oraz środkom szkolnym koszt wyjazdu to jedynie: 300 zł 
 

Cena zawiera:  

- przejazd autokarem wysokiej klasy (WC, klimatyzacja, uchylne siedzenia, DVD) 

- 5 noclegów w hotelu „Гостинний двір” w Borszczowie w pokojach 2,3,4  osobowych z łazienkami 
(http://gostyn-dwir.com.ua/index.html) 

- 5 śniadań, 5 obiadów, 5 kolacji, suchy prowiant na drogę powrotną 

- wstępy do zwiedzanych obiektów 

- przewodnik po Lwowie 

- opiekę pedagogiczną, tłumacza, ubezpieczenie KL, NNW 

Cena nie zawiera kieszonkowego. Sugerujemy kwotę 200HRU (około 80zł) 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PSP nr 7 w Bochni do dnia 31.03.2010r.  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie obejmuje: 

1. Zgodę rodziców / prawnych opiekunów na wyjazd dziecka zawierające datę ważności 

paszportu (zał. nr 6) 

2. Zaliczka w wysokości 100zł. 

http://gostyn-dwir.com.ua/index.html

