INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIE DO ŁUKĘCINA

1. Miejsce pobytu: Ośrodek Wczasowy „WRZOS” Łukęcin, ul. Słoneczna 14,
72-400 Kamień Pomorski tel. 91 3812 685 - recepcja.
2. Termin: 08 – 17.08.2022 (poniedziałek-środa).
3. Wyjazd z Wielunia w dniu 08.08.22 o godz. 07:00, zbiórka o godz. 06:50 na parkingu przy
ul. Broniewskiego (przy basenie odkrytym w Wieluniu).
Zbiórka w Działoszynie o godz. 06:00 na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy.
4. Wyjazd z Łukęcina w dniu 17.08.22 ok. godz. 10:00, planowany czas przyjazdu
ok. godz. 19:00 przy ul. Broniewskiego (przy basenie odkrytym w Wieluniu).
5. Zalecane są: kubek na gorący napój, mały plecak, odzież przeciwdeszczowa, ciepły sweter
lub polar, nakrycie głowy, strój sportowy i kąpielowy, obuwie sportowe, krem do opalania,
ręcznik osobisty i plażowy.
6. Świadczenia rozpoczną się w dniu przyjazdu kolacją, a kończą się śniadaniem w dniu
wyjazdu + suchy prowiant na drogę.
7. W obie strony planowany jest postój na posiłek - we własnym zakresie.
8. Istnieje możliwość przekazania kieszonkowego opiekunom w dniu wyjazdu w opisanej
kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz kwotą (najlepiej banknoty o niskich
nominałach).
9. Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi przy wsiadaniu do
autokaru w dniu wyjazdu, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz sposobem dawkowania.
Dzieci, które mają chorobę lokomocyjną, proszone są o zabranie ze sobą aviomarin lub inny
lek tego typu.
10. Sugerujemy, aby uczestnicy kolonii nie zabierali ze sobą laptopów, tabletów, drogich
telefonów itp. – opiekunowie i kierownictwo hotelu nie ponoszą odpowiedzialności za
zabrany sprzęt.
11. Uczestnik kolonii może zabrać ze sobą 2 sztuki bagażu. Walizka lub torba podróżna o
wadze max. 20 kg i łącznych wymiarach (szer. + wys. + głęb.) 135 cm oraz bagaż podręczny
o wadze do 5 kg. Zaleca się podpisanie bagażu imieniem i nazwiskiem.
12. Opiekunowie: p. Urszula Kostrzewa - kierownik kolonii tel. 693 413 981
p. Katarzyna Bigos
p. Monika Nogaj
p. Anna Woszczyk

