Rodzicu!
Staramy się aby obóz w którym wezmą udział Wasze dzieci był w pełni bezpieczny i przyjazny. Stwarzamy
warunki świetnej zabawy, nauki i rozwoju fizycznego. Przedstawiamy w punktach porady odpowiedniego
przygotowania uczestników do obozu. Zastosowanie się do nich poprawi bezpieczeństwo i usprawni
organizację wypoczynku.
Informacje organizacyjne:
1. Dziecko MUSI posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Jest on niezbędny ze względu na
wyjazd na Litwę. Legitymacja szkolna nie jest dokumentem uprawniającym do wyjazdu poza
granicę Polski.
2. Dziecko MUSI posiadać kartę EKUZ (ubezpieczenia) wydawaną przez NFZ
3. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną, oraz zgłoszenie/umowę należy dostarczyć do Lokalnej
Grupy Działania „ Lider Pojezierza” do 20 czerwca 2018. Rzetelnie wypełnijcie punkt o
szczepieniach, uczuleniach i chorobach dziecka.
4. Dziecko musi posiadać 50 zł, które będzie zebrane w autokarze i służy zakupowi obiadu na trasie
„do” i „z” obozu.
5. Dziecko powinno posiadać kieszonkowe na własne wydatki w walucie euro.
6. Pakując dziecko na wyjazd do torby nie zapominamy włożyć: stroju kąpielowego, klapek, 2
ręczników (dużego do kąpieli i mniejszego do użytku codziennego), obuwia sportowego, obuwia
trekkingowego do wyjścia w las, dwóch par długich spodni, kurtki przeciwdeszczowej, czapeczki z
daszkiem lub chusty, kremu z UV.
7. Mieszkamy w otoczeniu lasu, dlatego narażeni jesteśmy na komary i kleszcze. Nie zapomnijcie
spakować krem lub spray do ochrony całego ciała.
8. Godzina zbiórki do wyjazdu podana jest w karcie uczestnika.
9. Kwaterowanie odbędzie się z uwzględnieniem płci i wieku uczestników. Indywidualne życzenia
zamieszkania w pokojach z konkretną osobą będą realizowane w miarę możliwości.
10. Odbiór uczestników 29 sierpnia 2017 do godziny 12.00.
11. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby niż rodzice, wydanie dziecka za okazaniem dowodu
osobistego i oświadczenia podpisanego przez rodzica.
12. Numer telefonu do kierownika wypoczynku -Agnieszka Nikoliszyn Granatowska +48 509 489 292.
13. Prosimy o nie dzwonienie do dzieci w trakcie trwania zajęć. Zaleca się kontakt telefoniczny w
godzinach 18 00 – 20 00.
14. Na zajęcia specjalistyczne nie zalecamy zabierania telefonów.
15. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyjazdu do szpitala, każdorazowo kierownik będzie kontaktował się z
rodzicami. W przypadku dowozu dziecka do szpitala naszym transportem należy wyrazić zgodę i
przesłać skan na adres biuro@blekitne-okna.pl
16. W trakcie trwania wypoczynku będzie można śledzić na bieżąco co się u nas dzieje, w krótkich
relacjach na funpagu FB – Błękitne Okna Turystyka

