Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S. C.
80-141 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10 lok 11 tel. (58) 322 19 86 tel./fax (58) 322 19 90
e-mail: biuro@ctravel.pl, www.ctravel.pl

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci na kolonie

WDZYDZE w terminie 28.06 – 09.07.2015
1. Wyjazd/ powrót

Wyjazd z Gdańska:
1. Zbiórka uczestników kolonii dnia 28.06.2015 (niedziela)
Miejsce zbiórki: parking koło Dworca Głównego PKP w Gdańsku, godzina zbiórki: 09.30
Przyjazd do ośrodka ok. godz. 12.00

2.Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 09.07.2015 (czwartek)
a) Parking koło Dworca Głównego w Gdańsku, ok. godz.: 14:00 – 14.30

Dojazd własny:
1. Data rozpoczęcia kolonii dnia 28.06.2015 (niedziela)
Prosimy o dostarczenie dzieci do ośrodka w granicach godziny 12.00-13.00

2. Zakończenie kolonii dnia 09.07.2015 (czwartek)
Odbiór dzieci do godziny 11.00

2.

Adres ośrodka i telefon:

Zespół Domów Wypoczynkowych Helena - Danuta – Gabriela
Wąglikowice, Wdzydze Kiszewskie 41-43
83-406 Wdzydze
TEL. +58 686 13 08 | KOM. +48 602 242 512

3. Telefon do kierownika/ telefon alarmowy
Telefon kontaktowy do kierownika kolonii Pana Maćka Jaworskiego zostanie podany
podczas zbiórki wyjazdowej, bądź też w przypadku dojazdu własnego – w ośrodku.
Telefon alarmowy do pracownika biura w Gdańsku czynny całą dobę – 509 821 331

4. Uczestnik kolonii powinien ze sobą zabrać:
a. strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy – 2 szt, ręcznik do twarzy
b. przybory toaletowe jak. mydło, pastę do zębów, żel pod prysznic itp.

c. ubranie „na każdą porę roku”, w tym:
- ubranie przeciwdeszczowe,
- czapkę z daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem,
- ciepły sweter lub polar,
- wygodne buty, klapki lub inne obuwie do chodzenia po pensjonacie
(obuwie zmienne),
- dres lub inną odzież sportową
d. sugerowane kieszonkowe ok. 100 zł (istnieje możliwość zdeponowania
kieszonkowego u wychowawcy po przyjedzie do ośrodka),
e. krem z filtrem UV,
f. opcjonalnie latarkę
g. środek przeciwko kleszczom i komarom,
h. aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej,
i. dobry humor i pomysły 
5. Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe, ipody
6. Istnieje możliwość aby dzieci zdeponowały u wychowawców na miejscu telefon
komórkowy, który będzie udostępniany dzieciom codziennie w godzinach
wieczornych np. 18.00 - 20.00.
7. UWAGA:
Jeżeli dziecko powinno otrzymywać leki podczas wyjazdu, a informacja ta nie została
zapisana w karcie kolonijnej prosimy przygotować informację (imię i nazwisko dziecka,
jakie leki powinno przyjmować oraz jak często) i przekazać ją wraz z lekami na zbiórce
kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie dziecka (stanu zdrowia, zachowania itp.),
które mogłyby być istotne dla wychowawców, a nie zostały zapisane w karcie kolonijnej
prosimy o spisanie wszelkich niezbędnych informacji oraz przekazanie ich na zbiórce
kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura
8. ODWIEDZINY
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN DZIECKA, NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ Z KOLONISTAMI i PIKNIK
RODZINNY  - 05.07.2015 (niedziela)
Ramowy plan pikniku:
14.00 – uroczyste przywitanie rodziców
Wspólne zabawy – niespodzianki, rywalizacja na wesoło między drużynami rodziców i
kolonistów
Czas wolny dla rodziców i dzieci
Ok godziny 17.00 - pożegnanie rodziców

