
 

Informacja dotycząca zimowiska w Janowie Lubelskim 
13.02 –18.02.2022 r. 

 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL KRÓLEWSKI, UL.TURYSTYCZNA 13, 23-300 Janów Lubelski 

tel. kontaktowy: 505 836 329  (Dorota Skrzypczak – kierownik zimowiska) 

WYJAZD PUŁAWY: 

ZBIÓRKA: 13 luty (niedziela) godz. 13.00  parking przy Hali Sportowa MOSIR w Puławach 

WYJAZD: 13 luty (niedziela) godz. 13.15,  

                       (dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem) 

                       Prosimy o podpisanie bagażu dziecka. 

POWRÓT: 18 luty (piątek) ok. godz. 17.45 (wyjazd ok. godz. 15.15)  parking przy Hali Sportowa MOSIR 

w Puławach 

WYJAZD LUBLIN: 

ZBIÓRKA: 13 luty (niedziela) godz. 14.15 parking przy stacji ORLEN obok hali MOSiR ul. Zygmuntowska 

w Lublinie (na przeciw stadionu żużlowego Motor)  

WYJAZD: 13 luty (niedziela) godz. 14.30,  

                       (dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem) 

                       Prosimy o podpisanie bagażu dziecka. 

POWRÓT: 18 luty (piątek) ok. godz. 16.45 (wyjazd ok. godz. 15.15) parking przy stacji ORLEN obok hali 

MOSiR ul. Zygmuntowska w Lublinie (na przeciw stadionu żużlowego Motor)  

DOJAZD W ZAKRESIE WŁASNYM: 

Przywóz dziecka w godzinach: 16.30 – 17.00 – 13.02.2022r. 

Odbiór dzieci w godzinach: 14.30 - 15.15 – 18.02.2022r.  

Prosimy o nie przywożenie dzieci przed godz. 16.30, ponieważ osoby z zewnątrz nie mogą 

przebywać na terenie ośrodka. Przed tą godz. nie będzie osób z kadry do odbioru dziecka.  

Nie ma możliwości wchodzenia do pokoi dzieci. Przy rejestracji w wyznaczonym miejscu będzie 

czekała na Państwa Kadra. 

 

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 zimowisku będą umieszczone na naszym 

Facebook’u: https://www.facebook.com/EranovaBiuroPodrozy oraz 

Instagramie: https://www.instagram.com/dzieciecebiuropodrozy/ 

TikTok-u: https://www.tiktok.com/@dzieciecebiuropodrozy?lang=pl-PL 

 

NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ: 

Przybory toaletowe (mydło, mydelniczka, szampon, przybory do czesania włosów, pastę i szczoteczkę do 

zębów), klapki pod prysznic, 2 ręczniki, piżamę, bieliznę osobistą na każdy dzień, ciepłą odzież zimową 

(polar, rękawiczki, czapka, szalik)  do zabaw na śniegu, dres, nieprzemakalne buty, koszulki, skarpetki, strój 

na zajęcia taneczne/sportowe. Maseczki ochronne/woreczki do ich przechowywania, podręczny żel do 

dezynfekcji rąk. 

 

 
Na zajęcia taneczne: bluzka z krótkim rękawkiem, leginsy, spodnie dresowe, tenisówki/ adidasy. 
 
Dodatkowo dla wszystkich chętnych : Rekwizyty/przebrania na wieczorne imprezy(Mexico City, Welcome to 

USA, The voice winter-karaoke, Ciocia Kierownik szuka księcia, Trollowanie na parkiecie) Dodatkowo 

dziewczynki mogą zabrać kosmetyki do twarzy, włosów i paznokci. 

 
Podczas zimowiska dzieci mogą posiadać telefony komórkowe. Będą one przechowywane                             

u wychowawców i wydawane dzieciom wyłącznie w czasie ciszy poobiedniej od 3 dnia zimowiska 

(od wtorku – 15 lutego). 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 ZIMOWISKO: tabletów, smartwatchy, laptopów itp.   

UWAGA!!!  Przez pierwsze dwa dni nie dzwonimy do dzieci. Od 3 dnia kolonii (15 lutego) istnieje 

możliwość kontaktu z dzieckiem dzwoniąc w czasie ciszy poobiedniej (godz.: 14.00 – 14.45) na numer 

telefonu komórkowego dziecka  

Nie będzie możliwości poproszenia dzieci do tel. o innej porze dnia. 

Kierownik kolonii –Dorota Skrzypczak tel. 505  836 329 

https://www.facebook.com/EranovaBiuroPodrozy
https://www.instagram.com/dzieciecebiuropodrozy/


 

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 zimowisku 

W razie rezygnacji podczas trwania zimowiska nie zwracamy żadnych kosztów. 

 


