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

RABKA ZDRÓJ w terminie: 28.06-11.07.2015
Wyjazd z Gdyni – główne miejsce zbiórki:
Zbiórka uczestników kolonii dnia 28.06.2015 (niedziela)
Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Gdyni (na końcu kas biletowych, przy kasie nr 10),

godzina zbiórki: 18:00

Wyjazd z Tczewa:
28.06.2015 (niedziela) Dworzec PKP w Tczewie (peron pociągu relacji Gdynia –
Chabówka, miejsca siedzące rezerwowane), podstawienie pociągu w Tczewie godz.
19:59, wychowawca po ruszeniu pociągu z Gdyni poinformuje smsem o numerze wagonu w
którym znajduje się grupa.

Wyjazd z Krakowa:
29.06.2015 (poniedziałek) Dworzec PKP Kraków Główny (peron pociągu relacji
Gdynia – Chabówka, miejsca siedzące rezerwowane), podstawienie pociągu w
Krakowie godz. 3:51, wychowawca po ruszeniu pociągu z Gdyni poinformuje smsem o
numerze wagonu w którym znajduje się grupa.

Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 11.07.2015 (sobota)
Pociąg relacji Chabówka – Gdynia Główna, miejsca siedzące rezerwowane,
Dworzec Główny w Krakowie godz. 00:37
Dworzec Główny w Tczewie godz. 08:30
Dworzec Główny w Gdańsku godz. 08:55
Dworzec Główny w Gdyni godz. 09:35

1. Telefon do kierownika/ telefon alarmowy:
Telefon do kierownika kolonii zostanie podany na zbiórce (w sprawach
dotyczących uczestników podczas trwania kolonii prosimy kontować się w godzinach
wieczornych)
Telefon alarmowy do pracownika Biura Czerwiński Travel w Gdańsku czynny całą dobę –
509 821 331
W przypadku spóźnienia się na zbiórkę prosimy o kontakt na numer alarmowy.

2. Adres ośrodka i telefon:

Willa Promienna
34-700 Rabka Zdrój, ul. Zaryte 152, tel. (18) 26 84 111

3. Uczestnik kolonii powinien ze sobą zabrać:
legitymację szkolną (OBOWIĄZKOWO!!) – będzie zbierana podczas zbiórki
w przypadku braku legitymacji szkolnej należy dopłacić różnicę pomiędzy ceną
biletu normalnego a ulgowego za przejazd PKP (wymagania PKP)
strój kąpielowy
ręcznik kąpielowy – 2 szt., ręcznik do twarzy
ubranie „na każdą porę roku”, w tym:
o ubranie przeciwdeszczowe,
o czapkę z daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem,
o ciepły sweter lub polar, dres
o wygodne buty do wycieczek pieszych,
o klapki lub inne obuwie do chodzenia po pensjonacie (obuwie zmienne),
mały plecaczek na wycieczki piesze ( na suchy prowiant),
przybory toaletowe jak: mydło, pastę do zębów, żel pod prysznic itp.
krem z filtrem UV,
sugerowane kieszonkowe ok. 100 zł (istnieje możliwość zdeponowania
kieszonkowego lub dokumentów u wychowawcy po przyjedzie do ośrodka),
aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej,
dobry humor i pomysły 
Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, ipody
Istnieje możliwość aby dzieci zdeponowały u wychowawców na miejscu telefon
komórkowy, który będzie udostępniany dzieciom codziennie w godzinach wieczornych
np. 18.00 - 20.00.
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
Podział na grupy wiekowe dzieci nastąpi po przyjeździe do ośrodka.
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