Informacja dotycząca kolonii
w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” w Sielpi
07.07.2018 – 13.07.2018
Kierownik obozu – Joanna Stępień Tel. 506 173 301.
Karolina Falkowska tel. 504-493-837 ( osoba do kontaktu przed kolonią, w czasie zbiórki i podróży)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik” w Sielpi
26-200 Końskie skr. Pocz. 60
ul. Spacerowa 11
ZBIÓRKA: godz. 9.00 na parkingu przy Torwarze (róg ul. Czerniakowskiej i Łazienkowskiej)
WYJAZD: 07 lipca (sobota) godz. 9.30
(dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem)
Prosimy o podpisanie bagażu dziecka.
POWRÓT: 13 lipca (piątek) ok. godz. 12.30 (wyjazd ok. godz. 10.00) - parking przy Torwarze
UWAGA! Jeżeli dziecko zostanie dowiezione do Sielpi lub bezpośrednio z kolonii odebrane prosimy
o pisemną informację do biura.
Dojazd w zakresie własnym:
Przywóz: godz. 12.00 – 13.00.
Odbiór: Rodzice odbierający dziecko z kolonii osobiście z Sielpi Wielkiej proszeni są o przybycie na
miejsce najpóźniej do godz. 9.30
Jeżeli dziecko zażywa lekarstwa, prosimy o pisemną informację w karcie
(lekarstwa zapakować w oryginalnym opakowaniu wraz z ulotką do woreczka/kosmetyczki,
podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i wraz z informacją o dawkowaniu oddać wychowawcy
na zbiórce).
DZIECKU NIE WOLNO MIEĆ ŻADNYCH LEKÓW W SWOIM BAGAŻU !!!
NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ:
Przybory toaletowe (mydło, szampon, przybory do czesania włosów, pastę i szczoteczkę do
zębów), klapki pod prysznic, 2 ręczniki, piżamę, bieliznę osobistą na każdy dzień, odzież na dni
chłodne, kurtkę na spacery, dres, adidasy, koszulki, strój kąpielowy, rękawki do pływania (wg
uznania), coś na komary i kleszcze, krem do opalania z dużym filtrem, ręcznik na plażę, czapki lub
chustki na głowę- min. 2 sztuki, odpowiedni strój na Mszę Świętą, wygodny strój na zajęcia taneczne,
które będą odbywały się codziennie („Fit&Smile”), stare ubrania, których nie będzie dziecku szkoda
zniszczyć np. na podchody czy kolonijne święto holi (zabawa kolorowymi proszkami), strój
sportowy do rozgrywek w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną.
Dodatkowo dla chętnych: ozdoby, rekwizyty i stroje związane z tematyką kolonii: „Kocham konie”
„Fit&Smile”, „Kolonia Mega Sportowa”, stroje na dyskoteki i imprezy wieczorne: m.in. Dyskoteka
powitalna, Disneyland, American Dreams, Podróż dookoła świata, The Voice Kids, Wieczór sportowy,
Dyskoteka pożegnalna oraz przebrania, kolorowe bluzeczki, sukienki, spodnie. Dodatkowo
dziewczynki mogą zabrać kosmetyki do twarzy, włosów, paznokci.
UWAGA !!! – ważne – T-shirt w jasnym kolorze - kolonia o tematyce „Kocham konie”
UWAGA !!! – ważne –latarka na wieczorną wyprawę - kolonia o tematyce „Kolonia Mega Sportowa”

Podczas obozu dzieci mogą posiadać telefony komórkowe. Będą one przechowywane
u wychowawców i wydawane dzieciom wyłącznie w czasie ciszy poobiedniej od 3 dnia kolonii (od
poniedziałku – 9 lipca). Poza tym czasem telefony dzieci będą wyłączone i będą pod opieką
wychowawcy. Centrum Tańca Wasilewski – Felska i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za
telefony i inne rzeczy wartościowe w czasie, gdy korzystają z nich dzieci. Prosimy o umieszczenie na
telefonie naklejki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz PIN i spakowanie do bagażu ładowarki do
telefonu.
ZAKAZ ZABIERANIA NA KOLONIE: TABLETÓW, SMARTCHWATCHY, LAPTOPÓW itp.

UWAGA!!!

Przez pierwsze dwa dni nie dzwonimy do dzieci. Od 3 dnia kolonii (9 lipca - poniedziałek) istnieją
dwie możliwości kontaktu z dzieckiem:

1. Dzwonimy podczas godzin posiłków tj.
9.00 - 9.30, 14.00 - 14.30 - tel. 506 173 301

2. Dzwonimy w czasie ciszy poobiedniej na numer telefonu komórkowego dziecka w godz. 14:30-15:15
Nie będzie możliwości poproszenia dzieci do tel. o innej porze dnia.

Kierownik obozu- Joanna Stępień, Tel. 506 173 301
( Prosimy telefonować tylko w nagłych przypadkach lub przesłać informację sms-em
– skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe).
Prosimy jednocześnie o informowanie kierownika o życzeniach lub uwagach,
które dziecko Państwu przekazało telefonicznie, a o których my możemy nie wiedzieć.
Telefon będzie aktywny od pierwszego dnia kolonii.
Drodzy Rodzice !!! Serdecznie prosimy, by odwiedzać dzieci jedynie w wyjątkowej potrzebie, gdyż spotkanie
takie wzmaga tęsknotę za domem, a chcielibyśmy, aby dziecko pozostało z nami do końca obozu.
Zasada ta została podyktowana prośbami rodziców.
Informujemy, że zdjęcia dzieci (dotyczy Uczestników, których Rodzice wyrazili zgodę zawartą w umowie na
przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku) przebywających na kolonii będą umieszczone na naszym
FanPagu:
https://www.facebook.com/EranovaBiuroPodrozy.

W razie rezygnacji podczas trwania obozu nie zwracamy żadnych kosztów.

