Informacja dotycząca kolonii
w Domu Wczasowym „VIS”- Jastrzębia Góra
27.06.2021 – 07.07.2021
Kierownik kolonii– Magda Tatarczuch Tel. 506 172 637
ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy „ VIS”
84-104 Jastrzębia Góra
ul. Królewska 13 Tel. (58) 674 96 01, (58) 674 95 84
WYJAZD AUTOKAREM (rodzice nie mogą wchodzić do autokaru)
Dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem.
Prosimy o podpisanie bagażu dziecka.
Z WARSZAWY: (osoba do kontaktu w czasie zbiórki Agnieszka Chomik tel 517499774)
ZBIÓRKA: 27 czerwca (niedziela) godz. 5.30 na parkingu przy Torwarze (róg ul. Czerniakowskiej i
Łazienkowskiej)
WYJAZD: godz. 6.00,
POWRÓT: 7 lipca (środa) ok. godz. 22.00 (planowany wyjazd ok. godz. 14.30) - parking przy
Torwarze
Z WIŚNIEWA:
ZBIÓRKA : 27 czerwca (niedziela) godz. 7.50 PARKING PRZY STACJI PALIW BP
WYJAZD : ok. godz. 8.00
POWRÓT: 7 lipca (środa) ok. godz. 20.30 (planowany wyjazd z Jastrzębiej Góry o godz. 14:30) –
WIŚNIEWO 91 (plac przy sklepie samochodowym Suder Plus).
Z ELBLĄGA:
ZBIÓRKA : 27 czerwca (niedziela) godz. 10.10 Stacja Statoil przy DK nr 7 obok Zajazdu „Żuławy”
(obwodnica)
WYJAZD : ok. godz. 10.20
POWRÓT: 7 lipca (środa) ok. 16.30 (planowany wyjazd z Jastrzębiej Góry o godz. 14:30)
parking Stacji Paliw Shell przy Nowej Holandii
Z OLSZTYNA (osoba do kontaktu w czasie zbiórki Magda Tatarczuch tel. 506 172 637)
ZBIÓRKA: 27 czerwca (niedziela) godz. 8:00 na parkingu ERANOVA ul. Obrońców Tobruku 3
WYJAZD: ok. godz. 8:30
POWRÓT:

07 lipca (środa): ok. godz. 18:00 parking ERANOVA (planowany wyjazd o godz. 14.30)

Z OSTRÓDY:
ZBIÓRKA: 27 czerwca (niedziela)
Restauracji KFC) MOP Ostróda
WYJAZD:

godz. 9.00 na parkingu Stacji benzynowej SHELL (obok

ok. godz. 9:15

POWRÓT:

07 lipca (środa) ok. godz. 17.15 parking przy Arena Ostróda

UWAGA! Jeżeli dziecko zostanie jednak dowiezione do Jastrzębiej Góry prze rodziców lub
bezpośrednio z kolonii odebrane - prosimy o pisemną informację do biura.
DOWÓZ W ZAKRESIE WŁASNYM:
Prosimy o przywiezienie dziecka 27 czerwca w godz. 13:00 – 13:30. Prosimy o nie przywożenie
dzieci przed godz. 13.00, ponieważ osoby z zewnątrz nie mogą przebywać na terenie ośrodka.
Przed tą godz. nie będzie osób z kadry do odbioru dziecka.
Odbiór 7 lipca w godz. 13:00-14:00.
Jeżeli dziecko zażywa lekarstwa prosimy o pisemną informację w karcie
(lekarstwa zapakować w oryginalne opakowanie z ulotką do woreczka, podpisać imieniem
i nazwiskiem dziecka wraz informacją o dawkowaniu, oddać wychowawcy na zbiórce).
DZIECKU NIE WOLNO MIEĆ ŻADNYCH LEKÓW W SWOIM BAGAŻU !!!
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
Facebook’u: https://www.facebook.com/EranovaBiuroPodrozy oraz
Instagramie: https://www.instagram.com/dzieciecebiuropodrozy/
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 nad morzem, 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 dla dzieci, które będą
uczestniczyły w niedzielnej Mszy Świętej. Maseczki ochronne/woreczki do ich przechowywania,
podręczny żel do dezynfekcji rąk.

DODATKOWO:
Temat Strefa Gwiazd & DIY - strój na zajęcia taneczne, wygodne, sportowe buty, ubranie, które można
pobrudzić kolorowymi proszkami holi.
Temat Junior Chill & Slime – 25-30 zł jeżeli dziecko będzie chciało skorzystać z fakultatywnego wyjścia do
parku linowego, strój na zajęcia taneczne lub sportowe, wygodne, sportowe buty, latarkę.
Temat Minecraft & Lego Master - 25-30 zł jeżeli dziecko będzie chciało skorzystać z fakultatywnego wyjścia
do parku linowego, strój na zajęcia sportowe, wygodne, sportowe buty.

Summer Camp & Chill – stare, jeansowe spodnie/koszulę/kurtkę do ozdobienia, strój na zajęcia taneczne lub
sportowe, wygodne, sportowe buty, ubranie, które można pobrudzić kolorowymi proszkami holi.

Wszyscy uczestnicy kolonii dla dzieci: ozdoby (peruki, opaski, maski), rekwizyty i stroje związane z
tematyką kolonii, stroje na dyskoteki i imprezy wieczorne dla tematów: Strefa Gwiazd, Junior Chill
oraz Minecraft : dyskoteka powitalna, Welcome Africa, Super cook, Karaoke, Western Party,
Wieczorny seans z popcornem, Wyjście na plaże- zachód słońca, Animal party, Wieczór sportowy,
Impreza pożegnalna.
Dodatkowo dziewczynki mogą zabrać kosmetyki do twarzy, włosów, paznokci.
Summer Camp - nastolatkowie - stroje na dyskoteki i imprezy wieczorne: Impreza powitalna, Teatr
show, Wieczór sportowy, Neonowa dyskoteka, Wyjście na pizzę, Randka w ciemno, Anything
goes-ale jazda + wieczorny seans filmowy z popcornem, Wyjście na plażę- zachód słońca, Karaoke,
Impreza pożegnalna.
Dodatkowo dziewczynki mogą zabrać kosmetyki do twarzy, włosów, paznokci.
Podczas kolonii dzieci mogą posiadać telefony komórkowe. Będą one przechowywane
u wychowawców i wydawane dzieciom wyłącznie w czasie ciszy poobiedniej od 3 dnia kolonii
(od wtorku – 29 czerwca). 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 (jeżeli dziecko go nie zna – dotyczy
młodszych dzieci) i spakowanie do bagażu ładowarki do telefonu.
ZAKAZ ZABIERANIA NA KOLONIE: tabletów, smartwatchy, laptopów itp.

UWAGA!!! Przez pierwsze dwa dni nie dzwonimy do dzieci. Od 3 dnia kolonii (29 czerwca)
istnieje możliwość kontaktu z dzieckiem dzwoniąc w czasie ciszy poobiedniej (godz.: 14:30 – 15.15)
na numer telefonu komórkowego dziecka
Nie będzie możliwości poproszenia dzieci do tel. o innej porze dnia.

Kierownik kolonii - Magda Tatarczuch Tel. 506 172 637
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 do kierownika będzie już aktywny 3 dni przed wyjazdem.
Drodzy Rodzice !!! w tym roku nie ma możliwości odwiedzin dziecka na koloniach.

W razie rezygnacji podczas trwania kolonii nie zwracamy żadnych kosztów.

