
AGENDA WYJAZDU

IMPREZA - Parkowy zawrót głowy i nie tylko…

MIEJSCE - Łeba

KOD - KLEB1/20 

TERMIN - 08.07-17.07.2020

Środek transportu - autokar

Kierownik - Urszula Stachowska – 510-920-281

Koordynator transportu -  Marzena Kroll 604506846

Prosimy pamiętać o zabraniu na wyjazd wypełnionej karty kolonijnej oraz oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka
(w związku z covid-19) - są to dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka na obóz. Druk karty kolonijnej

otrzymaliście Państwo mailem, oświadczenie można pobrać tutaj

WYJAZD 08.07.2020

Grupa Olsztyn:

• Zbiórka dzieci na parkingu przy teatrze Lalek ul. Głowackiego 17 godz. 10:30 . Odjazd autokaru godz. 
11:00.Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:00.

Kierownik: Urszula Stachowska

Grupa Gdynia:

• Zbiórka dzieci na stacji paliw AMIC ENERGY ul. Morska 290 ok. godz. 13:40. Odjazd autokaru godz.14:00. Przyjazd do 
ośrodka ok. godz.17:00

Kierownik: Urszula Stachowska

Dojazd własny:

• Zakwaterowanie w ośrodku  ok. godz. 18:00.

www.kolonieiobozy.net

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/europa/oswiadczenie-kolonie-2020.pdf


Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny NORD

84-360 Łeba, Topolowa 4
tel: 601 734 653

POWRÓT 17.07.2020

Grupa Gdynia:

• Wyjazd autokaru godz. 10:00. Przyjazd do Gdyni Stacja Paliw Orlen ul. Morska 495 ok. godz. 12:00

       Grupa Olsztyn:

• Wyjazd autokaru godz. 10:00. Przyjazd do Olsztyna ok. godz. 15:00

Dojazd własny

▪ Odbiór dzieci do godz. 10:00

Uczestnicy powinni posiadać:

• -  podpisane oświadczenie o stanie zdrowie dziecka !!!

• - kilka sztuk maseczek, 10 par jednorazowych rękawiczek oraz 1 opakowanie środka odkażającego do rąk min.
300 ml

• - legitymację szkolną 

• - strój kąpielowy

• - krem do opalania z filtrem

• - obuwie i strój sportowy

• - nakrycie głowy

• - lokomotiv - dla osób, które źle znoszą jazdę autokarem

• - kieszonkowe

• Uwaga!!!

• Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą taki bagaż jaki jest w stanie sam unieść.

Kolonie realizowane będą z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez MEN - zobacz więcej

www.kolonieiobozy.net

tel:+48601734653
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/europa/zasady-bezpieczenstwa-kolonie-ciekawych-swiata.pdf
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