
Informacje o wycieczce do Energylandii
organizowanej przez  Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie 

w dniu 20.07.2022 r. 

➢ Wycieczka przeznaczona jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
➢ Wyjazd autokarem do Energylandii - Środa 20.07.2022 r. - zbiórka godz. 5:45 na przystanku 

PKS w Bierutowie. Odjazd z przystanku o godz. 6:00
➢ Pobyt w rodzinnym parku rozrywki w godz. 10.00 – 20.00
➢ Wyżywienie we własnym zakresie.
➢ Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
➢ Osoby, które będą korzystać z Water Parku lub wodnych atrakcji powinny wziąć ze sobą strój

kąpielowy, ręcznik, ewentualnie odzież na zmianę.
➢ Planowany powrót do Bierutowa ok. godz. 23.30
➢ Płatności za bilety należy dokonywać w biurze OKiS przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a w 

godzinach 8:00-16:00. Forma płatności - gotówka.
➢ Zapisy na wycieczkę przyjmujemy wyłącznie do piątku 15.07.2022 r.
➢ Szczegóły i zapisy pod nr telefonu 663 166 188, w biurze OKiS oraz na stronie 

www.okiswbierutowie.pl
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