Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S. C.
80-807 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10/11 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 zimowisko
1.

Zbiórka uczestników zimowiska dnia 26.01.2018 (PIATEK) o godzinie 20:15
a) miejsce zbiórki: Dworzec PKP Gdańsk Główny (przy kasach biletowych),
b) odjazd pociągu (PKP Intercity POGORIA relacji: Gdańsk Główny – Katowice, miejsca
rezerwowane, siedzące) z Gdańska Głównego o godzinie 21:01
c) przyjazd do ośrodka ok. godz. 08:00 – 08:30 (27.01)

2. Powrót i odbiór dzieci z zimowiska dnia 05.02.2018 (PONIEDZIAŁEK)
Przyjazd pociągu do Gdańska Głównego ok. godz. 06:40
3. Adres ośrodka i telefon:
Ośrodek Wypoczynkowy „Orion”
ul Spacerowa 7,
43-460 Wisła
telefon: 33 855 27 49 lub 601 493 226
Uczestnik obozu powinien ze sobą zabrać:
a) legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO !!!, prosimy, aby dzieci miały legitymacje w bagażu
podręcznym, gdyż będą one zbierane podczas zbiórki (w przypadku braku legitymacji
należy pokryć koszty dopłaty do biletu!)
b) mały plecak
c) ciepłe ubrania (czapkę, szalik, dwie pary rękawiczek – w tym nieprzemakalne, 2 pary
spodni – w tym jedne nieprzemakalne, bieliznę termiczną lub kalesony lub rajstopy)
obuwie na zmianę do chodzenia po pensjonacie (kapcie)
d) wygodne obuwie zimowe (w razie możliwości 2 pary butów na zmianę w przypadku
przemoczenia)
e) strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy – 2 szt., ręcznik do twarzy
f) przybory higieny os. tj. szampon, mydło, pastę do zębów itd.
g) aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej
h) dobry humor i pomysły.
UWAGA: w Polsce obowiązek używania kasków ochronnych mają wszystkie osoby uprawiające narciarstwo lub
snowboard do ukończenia 15 roku życia na mocy art. 53d ust. 2. Jednakże ze względów ubezpieczenia oraz
bezpieczeństwa, zalecamy aby każdy uczestnik kolonii posiadał własny kask. W przypadku braku własnego kasku,
Organizator zapewni uczestnikom możliwość wypożyczenia go na miejscu nieodpłatnie.
Kontakt:
Telefon kontaktowy do kierownika zimowiska P. Alicji Szczepańskiej zostanie podany podczas zbiórki.
W przypadku spóźnienia na zbiórkę prosimy o kontakt z pracownikiem biura, pod wskazany nr tel. 509-821-331
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
UWAGA!
Prosimy o bezpieczne schowanie dokumentów i kieszonkowego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności
za zgubione pieniądze, telefony, aparaty cyfrowe lub inne sprzęty elektroniczne.

