ORGANIZAJCA WYJAZDU

Drodzy Rodzice!
Pamiętajcie, że kadra naszych Pań Wychowawczyń zadba o pomoc na stołówce przy
jedzeniu, rozczesywaniu czy suszeniu włosów (dziewczynki), dopilnowaniu czy umyte są zęby
lub zmieniona bielizna. Będzie podawać leki, jeśli będzie taka potrzeba i rozwiązywać problemy
jeśli takie zaistnieją. Animatorzy zadbają o zapewnienie rozrywek i wesołej atmosfery, a my –
będąc cały czas na miejscu zapewnimy, że pobyt z nami będzie miłą i ciekawą przygodą.
Poniżej przedstawiamy Wam pakiet informacji które sprawią, że pobyt z nami będzie
znacznie bardziej komfortowy dla dzieci, dla Państwa i dla nas:
KARTA KWALIFIKACYJNA
Jest niezbędna do uczestnictwa w obozie. Pobieramy ją z naszej strony, wypełniamy i
przekazujemy najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem Instruktorowi, lub osobiście
podczas spotkań organizacyjnych.
ZBIÓRKA
O godzinie 8:00 w dniu wyjazdu 26.06.2021 w Warszawie – Wesoła przy Szkole Podstawowej
nr 353 ul. Cieplarnianej 23. O 9:00 planowany wyjazd. Badanie techniczne autokarów oraz
sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców nastąpi w dniu wyjazdu przed planowaną zbiórką.
PRZEBIEG TRASY
Nie ma możliwości odbioru lub zostawienia uczestnika wyjazdu w innym miejscu, niż miesce
zbiórki. Burzy to rytm podróży oraz czas pracy kierowców. W czasie drogi, zostaną
zorganizowane rutynowe postoje.
BIEŻĄCE FOTOGRAFIE I FILMIKI z przebiegu naszego obozu, będą dostępne na naszej stronie
interentowej www.pro-dance.pl w zakładce GALERIA, lub na naszym fanpagu facebook.
ODWIEDZINY
Jeżeli Państwo planujecie odwiedzić swoje pociechy, prosimy o wcześniejszy kontakt. Pomoże
nam to dopasować plan dnia, tak abyśmy się nie mineli 😊 Odwiedziny odbywają się bez
wchodzenia na teren ośrodka, gdy znajdują się w nim inne dzieci, ponieważ będzie im smutno
i będą tęsknić za swoimi rodzinami. Spotykamy się wówczas za budynkiem restauracyjnym po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Oprowadzimy Państwa chętnie po ośrodku, gdy
dzieci będą poza jego terenem.
WCZEŚNIEJSZY ODBIÓR dziecka z obozu w celu np. kontynuacji wakacji nad morzem, prosimy
zgłaszać wcześniej. Pozwoli nam to przygotować nagrody, upominki oraz odpowiednie
oświadczenie, dotyczące odbioru dziecka i przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności.

POWRÓT
Planowany jest 05.07.2021 około godz. 16.00 w miejscu zbiórki. Wyjazd z ośrodka, będzie
poprzedzony badaniem technicznym autokaru i badaniem stanu trzeźwości kierowców. Na
dzień przed przyjazdem, otrzymacie Państwo SMS-a przypominającego, w którym zawarta jest
dokładna informacja co do godziny i miejsca powrotu.

