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 501-480-756

INFORMACJE WYJAZDOWE
Nazwa imprezy

MURZASICHLE

Termin imprezy

07.07-17.07.2018

Data wyjazdu

7.07.2018

Miejsca i godziny
zbiórek wyjazdowych

KRAKÓW
Parking przy
P.H. Zakopianka,
pod zadaszeniem
w kształcie fali
ul. Zakopiańska 62,
godz. 10:15

KATOWICE
ul. Kopernika, przy
pomniku ofiar
Katynia, róg Placu
Andrzeja
godz. 08:15

Data powrotu

Miejsca i orientacyjne
godziny powrotów

WARSZAWA
Plac Bankowy przy
pomniku
Słowackiego,
godz. 04:00

WROCŁAW
Parking przy
Wzgórzu Andersa,
(wjazd na parking od
ul. Ślężnej, róg
z ul. Kamienną, vis a
vis Uniwersytetu
Ekonomicznego)
godz. 04:30

ŁÓDŹ
Centrum Handlowe
Tulipan, parking
przy stacji
benzynowej
Circle K,
al. Piłsudskiego 94,
godz.06:00

WROCŁAW
Parking przy
Wzgórzu Andersa,
(wjazd na parking od
ul. Ślężnej, róg
z ul. Kamienną, vis a
vis Uniwersytetu
Ekonomicznego)
ok godz. 21:00-21:30

ŁÓDŹ
Centrum Handlowe
Tulipan, parking
przy stacji
benzynowej
Circle K,
al. Piłsudskiego 94,
ok. godz.
21:00-21:30

17.07.2018
KRAKÓW
Parking przy
P.H. Zakopianka,
pod zadaszeniem
w kształcie fali
ul. Zakopiańska 62,
ok godz.
16:30 – 17:00

KATOWICE
ul. Kopernika, przy
Pomniku Ofiar
Katynia na Placu
Andrzeja,
ok godz.
18:00 – 18:30

WARSZAWA
Plac Bankowy przy
pomniku
Słowackiego,
ok. godz. 23:00

Adres ośrodka

Ośrodek Wypoczynkowo-Jeździecki „Szałas”, ul. Sądelska 33, 34-531 Murzasichle, tel. 18 201 63 60 – prosimy
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:501 480 756
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.
DOTYCZY PROGRAMU MŁODYCH KOMANDOSÓW: każdy uczestnik powinien posiadać koszulkę w kolorach
maskujących (np. zieloną, brązową).

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.

Informacje
o ubezpieczeniu

Uczestnicy ubezpieczeni są w Signal Iduna na kwotę NNW 7.000 zł.
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia w B.T. Jaworzyna Tour

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!

