BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA Tour

www.jaworzyna.com.pl

Kraków, Rynek Podgórski 7,
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 2/1,
Warszawa, ul. Przechodnia2,
Wrocław, ul. Pomorska 51-53 lok 7,
Łódź ul. Gdańska 90,

12 656 27 55 lub 512-462-462
32 257 06 66 lub 510-130-596
22 652 12 33 lub 501-480-756
71 780 49 55 lub 501-733-244
42 648 34 83 lub 509-192-219

INFORMACJE WYJAZDOWE
Nazwa imprezy

MUSZYNA ZŁOCKIE

Termin imprezy

25.06-05.07.2017

Data wyjazdu

25.06.2017

Miejsca i godziny
zbiórek wyjazdowych

KRAKÓW
P.H. Zakopianka,
parking „pod falą”
ul. Zakopiańska 62,
godz. 10:15

KATOWICE
ul. Kopernika przy
Pomniku Ofiar
Katynia, róg Placu
Andrzeja godz. 8:15

Data powrotu
Miejsca i orientacyjne
godziny powrotów

WARSZAWA

WROCŁAW

ŁÓDŹ

Dworzec PKP
Warszawa Wsch. - hol
główny (wejście od
strony ul. Kijowskiej)
przy Costa Coffee godz.
06:00

parking przy Wzgórzu
Andersa, (od ul.
Ślężnej),
godz. 05:30

BRAK

05.07.2017
KRAKÓW
P.H. Zakopianka,
parking „pod falą”
ul. Zakopiańska 62,
ok godz.
17:30 – 18:00

KATOWICE
ul. Kopernika, przy
Pomniku Ofiar Katynia

na Placu Andrzeja,
ok godz.
19:00 – 19:30

WARSZAWA
Dworzec PKP
Warszawa Wsch.
Powrót w godzinach
wieczornych/ nocnych
do potwierdzenia

05.07.2017

WROCŁAW
parking przy
Wzgórzu Andersa,
(od ul. Ślężnej),
ok godz.
21:00 – 21:30

ŁÓDŹ
BRAK.

Adres ośrodka

Dom Wczasowy „Kolejarz”, ul. Złockie 77, 33-370 Muszyna, tel. 18 471 40 49
Prosimy o umawianie się z uczestnikami na telefon.

Kontakt z Kadrą

Kadra pedagogiczna zatrudniana przez B.T. Jaworzyna Tour ma obowiązek przekazania na zbiórce wyjazdowej swojego nr tel.
komórkowego, dzięki temu będą mieli Państwo skuteczny kontakt z dziećmi, a ewentualne spostrzeżenia mogą Państwo
przekazywać bezpośrednio kierownikowi lub wychowawcom.

Kontakt z Biurem

Telefony alarmowe:
Kraków:512 462 462, Katowice:510 130 596, Warszawa:501-480-756, Wrocław:501-733-244, Łódź:509-192-219
Uwaga: W sprawach bardzo ważnych telefon do Dyrektora B. T. Jaworzyna Tour: 501 73 00 23
Ewentualne sugestie można zgłaszać również na adres opinie@jaworzyna.com.pl

Przykładowe
wyposażenie
uczestnika

ręczniki (mały, duży, kąpielowy), mydło lub żel pod prysznic, pasta i szczoteczka do zębów, szampon, krem do opalania
z filtrem, proszek do prania (w małej ilości), chusteczki higieniczne- minimum 2 opakowania, ciepłe bluzy, sweter lub polar,
skarpetki, bielizna osobista na każdy dzień, piżama, strój sportowy (dres, krótkie spodenki- minimum 2 pary), strój kąpielowy,
przeciwsłoneczne nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze lub wyższe buty typu trzewiki, klapki, wygodne obuwie
sportowe - typu adidasy, sandały, worki na brudne rzeczy, środki przeciw komarom, legitymacja szkolna.
Prosimy o spakowanie rzeczy uczestników w walizki lub torby na kółkach.

Depozyty

Przypominamy, iż wg regulaminu z karty kolonijnej – pieniądze oraz rzeczy wartościowe uczestników powinny być obowiązkowo
oddane w depozyt wychowawcy kolonijnemu. Prosimy również nie wyposażać dzieci w wartościowe ubrania lub sprzęt.
Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami dla uczestnika w przypadku utraty,
zniszczenia oraz zgubienia rzeczy wartościowych lub pieniędzy. W celu zdeponowania pieniędzy dzieci u kadry pedagogicznej
(wychowawców lub konwojentów) na zbiórce - prosimy o przygotowanie niezaklejonych kopert opisanych nazwiskiem,
z podaną kwotą.

Leki

W przypadku, gdy dziecko przyjmuje leki, prosimy o zdeponowanie ich na zbiórce kadrze pedagogicznej lub konwojentowi wraz
ze stosownym upoważnieniem i instrukcją do podawania leków.

Dodatkowe
informacje

Uprzejmie prosimy o wykonywanie telefonów do dzieci podczas ciszy poobiedniej lub w godzinach wieczornych. W trakcie
trwania zajęć telefony dzieci mogą zostać zdeponowane przez kadrę pedagogiczną – dotyczy Akademii Szkrabusiów i Kolonii.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby dziecko uczestniczyło w niedzielnej Mszy Św., prosimy o indywidualne powiadomienie
o tym wychowawcy lub kierownika, telefonicznie na kolonii lub podczas zbiórki wyjazdowej.

Fakultatywnie

Informacje
o ubezpieczeniu

Istnieje możliwość skorzystania z imprez fakultatywnych: Off -Road + orientering (ok. 2 h) – wycieczka samochodami 4×4
w trasy ze wzniesieniami, żlebami i skarpami oraz spinanie aut linami, obsługa wyciągarki, pilotowanie kierowcy, itp. Cena 90
zł. Narty wodne – całodniowa wycieczka nad Jezioro Rożnowskie. Zajęcia polegają na nauce jazdy na nartach wodnych
i wakeboardzie oraz ślizganiu się po tafli wody na różnego rodzaju „pływadłach” (tj. poduchy, banany, koła, itp.) Cena 180 zł.
Łucznictwo – nauka prawidłowej postawy łuczniczej, zakładania strzały, naciągania cięciwy, celowania, bezpiecznego
wyciągania strzał oraz samodzielnego strzelania do tarcz. Zajęcia zakończone turniejem łuczniczym. Cena 20 zł. Paintball (dla
uczestników od 11 roku życia) – zespołowa, pozorowana walka ze specjalnie przygotowanym scenariuszem, przy użyciu żelowych
kulek, tzw. markerów i urządzeń podobnych do broni lub Nerf (dla uczestników poniżej 11 roku życia) – zamiast markerów,
piankowe strzałki. Cena 40 zł. Modele R/C–zajęcia polegające na nauce obsługiwania różnych modeli maszyn zdalnie
sterowanych radiowo. W skład zajęć wchodzą: wyścigi samochodami 4×4, wyzwanie Off-Road oraz mini bitwa pancerna
czołgami. Cena 60 zł. Ratownictwo–zajęcia z pierwszej pomocy, które bawią i uczą. Zajęcia polegają na serii zaaranżowanych
sytuacji, z którymi uczestnicy będą sobie radzić z pomocą instruktora. Do zajęć wykorzystywane są fantomy. Cena 60 zł.
Uczestnicy ubezpieczeni są w Signal Iduna na kwotę NNW 7.000 zł.
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia w B.T. Jaworzyna Tour

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!

