Oddział Szczecin tel. 500 360 217

IV turnus: 30 VI 2011 - 10 VII 2012
ZAKWATEROWANIE:

OW Legnica Pałac
Cieszyno Drawskie 34, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 11 70

WYJAZD:

30 czerwca (sobota), godz .........

ZBIÓRKA: o godz. ......... na parkingu na ul. Ku Słońcu, 150 m od szkoły Salezjańskiej
przy cmentarzu (dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem).
- przejazd autokarem do Pobierowa,(dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać tabletki 1 godz. przed wyjazdem).
Prosimy o nie podawanie chipsów i napojów gazowanych. Prosimy rodziców o nie wchodzenie do autokaru.

POWRÓT:

10 lipca (wtorek), ok. godz. ..........

Parking na ul. Ku Słońcu, 150 m od szkoły Salezjańskiej przy cmentarzu
UWAGA! Dziecko odbiera prawny opiekun lub osoba upoważniona pisemnie (druk do pobrania na www.ctszczepan.pl)

UWAGA !
Jeżeli dziecko zostanie odwiezione samochodem - prosimy o pisemną informację na e-mail: szczecin@ctszczepan.pl
lub u nauczyciela tańca.
Jeżeli dziecko zażywa lekarstwa - prosimy o pisemną informację w karcie kwalifikacyjnej
(lekarstwa zapakować do woreczka, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć zaświadczenie lekarskie wraz
ze sposobem dawkowania i przekazać wychowawcy przy autokarze).
KONIECZNIE PROSZĘ PODAĆ GODZINY ZAŻYWANIA WAŻNYCH LEKARSTW!

NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ:
Przybory toaletowe (mydło, mydelniczka, szampon, grzebień lub szczotkę do włosów, pastę i szczoteczkę do zębów),
klapki pod prysznic, czepek, 2 ręczniki, piżamę, bieliznę osobistą na każdy dzień, strój kąpielowy/kąpielówki,
odzież na dni chłodne, dres, adidasy, obuwie na zajęcia taneczne, koszulki, skarpetki (10 par), obowiązkowe nakrycie
głowy, środek przeciwko komarom i kleszczom, olejek lub krem do opalania, jeden ręcznik plażowy, latarkę, przebranie
na dyskotekę piracką. Legitymację ubezpieczeniową dla członków rodziny, lub zaświadczenie z zakładu pracy
o odprowadzaniu składek za członków rodziny z aktualną datą.
KONTAKT TELEFONICZNY Z DZIEĆMI tylko i wyłącznie podczas CISZY POOBIEDNIEJ!
Ze względu na organizację zajęć podczas trwania obozu, telefony komórkowe będą oddawane do depozytu u wychowawców
i przekazywane dzieciom podczas ciszy poobiedniej.
Zachęcamy jednak Państwa, aby dzieci nie zabierały ze sobą telefonów komórkowych.

UWAGA! W celu ułatwienia transportu bagażu prosimy, aby dziecko spakowane było w jedną torbę. Proponujemy
małą walizkę na kółkach. Bagaż ten musi mieć przyczepioną, wklejoną lub naszytą informację zawierającą
imię i nazwisko, adres, telefon. Po przybyciu na miejsce zbiórki należy odnaleźć wychowawcę i grupę,
do której zostało przydzielone dziecko. Listy będą wywieszone na autokarze.
W RAZIE REZYGNACJI PODCZAS TRWANIA OBOZU ZAPŁACONA KWOTA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Obowiązkowo zabrać dobry humor !!
Pozostałą część opłaty za obóz w kwocie .....................należy wpłacić na konto:
ALIOR BANK S.A. 75 2490 0005 0000 4600 6965 3127

do 17 czerwca 2017 r.

oraz oddać kartę kwalifikacyjną podpisaną przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE
Rodziców dzieci wyjeżdżających po raz pierwszy na obóz zapraszamy
dnia 22 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 17.00
do Szkoły Salezjańskiej do sali nr .......
ul. Ku Słońcu 124, Szczecin

Z poważaniem
Katarzyna Plichta - kierownik obozu
tel. 500 360 217

