NIEZBĘDNIK
I turnus - Władysławowo
•
•
•

Wyjazd 24 czerwca 2017r. (sobota) odjazd z:
Bielawy o godzinie 21:45 (zbiórka przy Aquaparku)
Dzierżoniowa o godzinie 22:00 (zbiórka na parkingu przy Bricomarche)
Świdnicy oraz Łagiewnik o godzinie 22:40 (Świdnica – parking koło Siweli (ul. Westerplatte) , Łagiewniki –
parking koło „Biedronki”)
Powrót w godzinach wieczornych w dniu 5 lipca (środa).
W drodze powrotnej zatrzymujemy się w tych samych miejscach. Dzieci na około godzinę przed przyjazdem
zadzwonią do Państwa.
Adres placówki wypoczynku: Ośrodek Kolonijny „Jar” , ul. Jarowa 1, 84-120 Chłapowo
II turnus - REWAL

•
•
•

Wyjazd 6 lipca 2017r. (czwartek) odjazd z:
Bielawy o godzinie 6:45 (zbiórka przy Aquaparku)
Dzierżoniowa o godzinie 7:00 (zbiórka na parkingu przy Bricomarche)
Świdnicy oraz Łagiewnik o godzinie 7:40 (Świdnica – parking koło Siweli (ul. Westerplatte) , Łagiewniki –
parking koło „Biedronki)
Powrót w godzinach porannych w dniu 17 lipca (poniedziałek).
W drodze powrotnej zatrzymujemy się w tych samych miejscach. Dzieci na około godzinę przed przyjazdem
zadzwonią do Państwa.
Adres placówki wypoczynku: Ośrodek Kolonijny „Bazylak” , ul. Dworcowa 25,72-344 Rewal
III turnus – ŁEBA I

•
•
•
•

Wyjazd 18 lipca 2017r. (wtorek) odjazd z:
Bielawy o godzinie 21:45 (zbiórka przy Aquaparku)
Dzierżoniowa o godzinie 22:00 (zbiórka na parkingu przy Bricomarche)
Świdnicy oraz Łagiewnik o godzinie 22:40 (Świdnica – parking koło Siweli (ul. Westerplatte) , Łagiewniki –
parking koło „Biedronki)
Powrót w godzinach wieczornych w dniu 29 lipca (sobota).
W drodze powrotnej zatrzymujemy się w tych samych miejscach. Dzieci na około godzinę przed przyjazdem
zadzwonią do Państwa.
Adres placówki wypoczynku: Ośrodek Kolonijny „Magnat”, Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Łeba
IV turnus – ŁEBA II

•
•
•

Wyjazd 21 lipca 2017r. (piątek) odjazd z:
Bielawy o godzinie 21:45 (zbiórka przy Aquaparku)
Dzierżoniowa o godzinie 22:00 (zbiórka na parkingu przy Bricomarche)
Świdnicy oraz Łagiewnik o godzinie 22:40 (Świdnica – parking koło Siweli (ul. Westerplatte) , Łagiewniki –
parking koło „Biedronki)
Powrót w godzinach wieczornych w dniu 1 sierpnia (wtorek)
W drodze powrotnej zatrzymujemy się w tych samych miejscach. Dzieci na około godzinę przed przyjazdem
zadzwonią do Państwa.
Adres placówki wypoczynku: Ośrodek Kolonijny „Magnat”, Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Łeba

Podróż w przypadku wszystkich turnusów odbywa się autobusem, dlatego prosimy w razie
konieczności podać dziecku tabletkę (typu Aviomarin) lub inny środek na 30 min przed odjazdem.
1. Kieszonkowe – prosimy o włożenie do koperty banknotów o nominale 10 i 20 zł, zamknięcie
koperty oraz wpisanie kwoty, która się w niej znajduje, na przodzie koperty wraz z imieniem i
nazwiskiem dziecka. Tak przygotowaną kopertę prosimy włożyć do walizki dziecka. Tuż po
zakwaterowaniu wychowawcy zbiorą koperty od dzieci i będą sukcesywnie wypłacać
kieszonkowe w trakcie trwania turnusu. Jeśli życzą sobie Państwo, aby dziecko brało udział w
wycieczce fakultatywnej do Aquaparku prosimy o dołączenie osobnej koperty z
odpowiednią kwotą (można włożyć ją do koperty z kieszonkowym) z dopiskiem „Aquapark”.
W razie dosyłania kieszonkowego podczas turnusu – można dokonać wpłaty na nasze konto,
jednak prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „Kieszonkowe, Imię i nazwisko dziecka”.
2. Telefony – przypominamy, że zgodnie z regulaminem telefony są zbierane przez
wychowawców i udostępniane dzieciom codziennie po kolacji na okres 1 godziny. Kolacja nie
zawsze odbywa się o tej samej porze (zdarza się jej przesunięcie ze względu na wycieczki),
dlatego prosimy o śledzenie informacji na ten temat na naszym fanpage’u na portalu Facebook
(link w mailu).
3. Leki - jeśli dziecko przyjmuje leki regularnie, prosimy o włożenie je do osobnej reklamówki z
podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dawkowaniem! Leki prosimy przekazać
organizatorowi przy autobusie. Będą one znajdować się u wychowawców lub pielęgniarki i
odpowiednio wychowawca lub pielęgniarka odpowiadać będą za regularne ich zażywanie.
4. Prosimy o niezabieranie cennych przedmiotów!! Organizator nie odpowiada za ich
uszkodzenia bądź utratę.
5. Koniecznie spakować dziecku: okrycie głowy, krem z filtrem, mały plecak na
wycieczki oraz portfelik, strój kąpielowy, dres, 2 pary obuwia w tym sportowe, bielizna,
ciepła bluza, kurtka /wiatrówka przeciwdeszczowa, ręczniki ( w tym plażowy), klapki pod
prysznic. Prosimy jednocześnie o umiar w pakowaniu walizek! Prosimy również o zapoznanie
dzieci z zawartością własnej walizki, ponieważ często dochodzi do tego, że na końcu turnusu
nikt nie rozpoznaje przedmiotów i ubrań, które zostały w pokojach.
Grupa paintballowa/paintballowo-survivalowa: dodatkowo 1 para butów oraz starszy dres, które
mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu; Grupa paintaballowo – survivalowa w Rewalu dodatkowo
śpiwór i karimatę!
Grupa konna: starszy dres, który może ulec zniszczeniu, buty zakrywające kostki (mogą być trampki).
Jeśli ktoś posiada sprzęt jeździecki może go ze sobą zabrać, jeśli nie – nie stanowi to problemu – toczki
dostępne są na miejscu, a na potrzeby szkolenia profesjonalny sprzęt nie jest potrzebny.
Grupa fotograficzna: najlepiej wyposażyć dziecko w aparat cyfrowy, który będzie do jego dyspozycji
również po zakończeniu kursu – podczas kursu nauczy się jego obsługi. Prosimy o nie zabieranie
cennych aparatów, lustrzanek, ani specjalistycznego sprzętu!
Grupa sportowa i taneczna: wygodna odzież sportowa – koniecznie buty sportowe!

