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KARTA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA
KOLONIA w Niedzicy „Pienińska przygoda”
Cieszymy się, że jedziesz z nami na kolonię
do Niedzicy. Mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie wspaniały letni wypoczynek.
Zanim z nami wyjedziesz, nie zapomnij o kilku ważnych sprawach:

1. TERMIN WYJAZDU I MIEJSCE:
2 lipca 2022 -wyjazd godzina 9:00 rano,
Zbiórka o godzinie 8:45 na parkingu przy ul. Żeromskiego 15 - plac dawnego Tesco w Mielcu (na
przeciwko dworca autobusowego), od strony ZST. Autokar klimatyzowany.
2. TERMIN POWROTU:
11 lipca 2022 –około godziny 14:00-15:00 na ten sam parking, z którego wyjeżdżamy.
BARDZO PROSIMY, ABY WALIZKI DZIECI,
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKÓW AUTOKARU,
MIAŁY WYMIARY NIE WIĘKSZE NIŻ:
70 CM [długość] x 50 cm [szerokość] x 30 cm [wysokość]

3. RZECZY, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ:
 nieprzemakalna kurtka, ciepły sweter, dres
 bielizna osobista, spodnie długie (2 pary)
 pantofle klapki pod prysznic, obuwie sportowe, buty do wody (2 pary)
 okrycie przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne [czapka lub chustka]
 strój kąpielowy, olejek do opalania, okulary przeciwsłoneczne
 przybory do pisania, kredki
 przybory higieniczne, ręczniki w tym jeden nad wodę
 leki, jeśli zażywasz – prosimy o przekazanie wychowawcy przy autobusie
 mały plecak lub torbę na wycieczki górskie
 prosimy nie zabierać wartościowego sprzętu elektronicznego, wychowawca nie ponosi
odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
4.WAŻNE IMFORMACJE:
 Telefony komórkowe
Przy autobusie rodzice dostaną wizytówkę z numerem do wychowawcy grupy oraz kierownika, którzy
będą do Waszej dyspozycji przez okres kolonii. Godziny w których rodzice będą mieli możliwość
kontaktowania się z dziećmi zostaną podane na zbiórce.
 Kieszonkowe
Rodzice, którzy chcieliby przekazać kieszonkowe wychowawcy przy autobusie, prosimy o
przygotowanie rozmienionych pieniędzy w opisanej kopercie – imię i nazwisko dziecka i kwota do
wypłaty na dany dzień. Na miejscu rzadko będzie możliwość skorzystania z bankomatu.

Zdjęcia
Przy autobusie dostaną Państwo hasło do galerii zdjęć, która będzie dostępna na naszej stronie
internetowej w każdym dniu kolonii. Zdjęcia z danego dnia są dostępne po godzinie 13:00 dnia
następnego.

PROSIMY O DOSTARCZENIE KARTY UCZESTNIKA KOLONII DO 31.05.2022
WPŁATA CAŁEJ KWOTY ZA KOLONIĘ DO 2.06.2022

