
Informacje dotyczące wyjazdu na kolonie/obóz  w Jastrzębiej Górze
Zbiórka 28.06.2020 o godz. 10.00  ul. Focha - przy  markecie Auchen     
Powrót 08.07.2020 - ul. Focha - przy  markecie  Auchen ok. godz 18.00 ( kontakt telefoniczny )

Ekwipunek:
  1. Walizka na kółkach lub  torba czy plecak  oraz mały plecak podręczny                  
  2. Odzież na dni pogodne i niepogodne
  3. Wygodne, pełne buty i sandały
  4. Klapki pod prysznic
  5. Nieprzemakalna kurtka z kapturem
  6. Bielizna osobista
  7. Zestaw do higieny osobistej + mały żel antybakteryjny+ kilka
maseczek wielokrotnego użytku ( mogą być jednorazowe – więcej sztuk) 
  8. Ręczniki: mały, 2 duże
  9. Piżama
10. Strój kąpielowy + czepek w kolorze białym lub niebieskim!!!!
11. Nakrycie głowy 
12. Okulary przeciwsłoneczne
13. Krem z wysokim filtrem
14. Off - na komary i kleszcze 
15. Reklamówka na brudną odzież
16. Biała koszulka na pamiątkowe podpisy
17. Lokomotiv ( lub inny ) - dotyczy dzieci, które źle znoszą jazdę autokarem
18. Latarka, może być czołówka
19. Portfel  
20. Legitymacja szkolna

MILE WIDZIANE STROJE TEMATYCZNE ( dzień afrykański, hawajski, detektywistyczny)

W przypadkach znacznego nadużywania telefonów, tabletów itp. przez uczestników ograniczamy 
czasowo dostęp do ww urządzeń ustalając godziny ich użytkowania.

!!!!
     Pieniądze można zdeponować u wychowawcy
     - w podpisanej kopercie, w banknotach po 10-20 - 50 zł !!!
     Nie odpowiadamy za pieniądze, które nie zostały  zdeponowane!
    
!!!!  Ewentualne leki należy opisać - konieczna pisemna 
      zgoda rodzica na podawanie leku przez wychowawcę.

Przypominamy,że:
Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części
świadczeń nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów. 

Telefony komórkowe - kadra
- Kierownik :        Renata Rusiniak                                     508 672 069         :
                              Ewa Czakiert                                          608 405 255

  Wychowawcy:    Kaja Rusiniak                                        725 588 500
                              Marta Kudryś                                         534 051 982
                              Joanna Kudryś                                       731 024483
                              Magdalena Borowiecka                         501 555 329
                              Alina Pelc                                               575 271 444
                              Aleksandra Klimczak                             665 251 078

https://en.wikipedia.org/wiki/Auchen_Castle

