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RADOWO MAŁE 25.06-01.07.2016

25.06.2016

DOJAZD WŁASNY 
Od  godziny  11:30  przyjazd  do  ośrodka  Żurawi  Krzyk,  72-314  Radowo  Małe  56
Osoba odpowiedzialna za przejazd: Karolina Król – 607 47 48 47.

SZCZECIN 
09:30 zbiórka na parkingu pod Trasą Zamkową przy Baszcie Siedmiu Płaszczy.
Osoba odpowiedzialna za przejazd: Ilona Gajos – 509 698 386 (telefon czynny w dniach trwania
kolonii).
Planowany przyjazd do Radowa Małego ok. godziny 11:00/11:30.

01.07.2016
DOJAZD WŁASNY 
Do  godziny  12:30  odbiór  dzieci  z  ośrodka  Żurawi  Krzyk,  72-314  Radowo  Małe  56
Osoba odpowiedzialna za przejazd:Ilona Gajos – 509 698 386 (telefon czynny w dniach trwania
kolonii).

SZCZECIN 
15:00 powrót dzieci  na parking przy ul. Sambora (prostopadła do ulic: Kopernika i
Potulickiej).
Osoba odpowiedzialna za przejazd: Joanna Dąbrowska – 798 638 566.

Kontaktowy telefon alarmowy czynny w dniu wyjazdu i powrotu: 607 47 48 47.

W przypadku alergii żywieniowych lub specjalnych diet, które dzieci stosują prosimy o
przekazanie szczegółowych informacji mailowo: karolina@travelshop.com.pl do dnia 20.06.2016.

KONIECZNIE ZABIERZ ZE SOBĄ

Prosimy  o  zabranie  ze  sobą  ważnej  legitymacji  szkolnej  Z  WPISANYM  NUMEREM  PESEL  i
wypełnionej karty uczestnika kolonii oraz Ankiety Rodziców Malucha. 

W  bagażu  Maluchów  nie  powinno  zabraknąć  również:  miękkiego  obuwia  (typu:  tenisówki,
adidasy,  sandały),  klapek  lub  kapci,  kaloszy  (bo  słota  nam  nie  straszna),  kurtki
przeciwdeszczowej, 7 par majtek, 7 par skarpet + 1 grube skarpety, 2 par spodni długich, 1
pary spodni  3/4,  1 pary spodni  dresowych,  3 par  krótkich spodenek,  5 koszulek z  krótkim
rękawem/ ewentualnie na ramiączkach, 5 bluzek z długim rękawem, 2 bluz dresowych, stroju
kąpielowego, lub kąpielówek, ręczników: 2 dużych, 1 małego, szczoteczki  i  pasty do zębów,
mydła  w kostce  lub  płynu  pod  prysznic,  gąbki  do  mycia,  szamponu,  grzebienia/szczotki  do
włosów, kremu z filtrem do opalania min. SPF 20, repelentu przeciw komarom, nakrycia głowy,
okularów przeciwsłonecznych, bidonika na picie (naturalny, lekko słodki sok z wodą), latarki,
małego  plecaczka  na  drobiazgi  oraz  ulubionej  maskotki  (choć  mamy  kilka  „dyżurnych”  w
ośrodku). Prosimy o przygotowanie podpisanej imieniem i nazwiskiem listy rzeczy dziecka oraz o
spakowanie jej na samym wierzchu torby. Każda część bagażu powinna być podpisana.
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