
Wiele - kolonie i obozy dla dzieci

informacje wyjazdowe na turnus od od 29.07.2017

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się wyjazdem na Kaszuby – Wiele chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze 
informacje:

Potrzebne Dokumenty na Obóz;
1. Legitymacja szkolna: na obozach w Polsce i za granicą uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej 
legitymacji szkolnej.

2. Karta Kwalifikacyjna: jest wymaganym przez prawo dokumentem każdego obozowicza. 

Informacje dodatkowe

• Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 100 PLN + 
imprezy fakultatywne.Potrzebna indywidualna polisa ubezpieczeniowa do zajęć z jazdy 
konnej.Prosimy o zabranie kostiumu kąpielowego, klapek i czepka do aquaparku (impreza 
fakultatywna). 

• Przyjazd grupy do ośrodka około 14:30, osoby z dojazdem własnym zapraszamy po godzinie 14:30. 
Pierwszym świadczeniem w dniu przyjazdu jest kolacja. 

• Transport zorganizowany - zgodnie z rozkładem jazdy i informacjami na umowie

HELP LINE
Od wielu lat staramy się by nasze wyjazdy spełniały najwyższe standardy jakości obsługi Klientów. W 
związku z tym przez cały czas trwania naszych wyjazdów uruchamiamy specjalny telefon HELP LINE. To 
alarmowa linia telefoniczna do korzystania tylko w nagłych przypadkach. Czynny tylko poza godzinami 
pracy biura. Zapraszamy do korzystania z HELP LINE w godzinach 18.00-09.00 pod numerem telefonu: +48
664097679. 

W godzinach 09.00-18.00 w dni powszednie zapraszamy do kontaktowania się z naszym biurem pod 
numerem telefonu 22 827 60 98 lub końcówka 99. 

STREFA RODZICA
Prosimy mieć na uwadze, że kierownik może nie mieć możliwości odebrania telefonu ze względny na 
zajęcia związane z jak najlepszym prowadzeniem obozu dla uczestników. W takiej sytuacji prosimy o 
kontakt z biurem bądź telefonem alarmowym po godzinach pracy biura.

Kierownikiem wyjazdu będzie Pani Magdalena Makuch, telefon kontaktowy do kierownika 796-374-
410, telefon będzie czynny po dojeździe grupy na miejsce.

Życzymy udanego wyjazdu!

www.kolonieiobozy.net
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