1. Miejsce Pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy „Panorama”
ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk.
2. Termin: 21.08.2019r. – 31.08.2019r.
3. Przejazd na kolonię i powrót: autokar.
Wyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu w godzinach porannych.
Powrót w dniu ostatnim turnusu, w godzinach popołudniowych.
Otrzymacie Państwo numer kontaktowy do pilota, z którym na bieżąco będzie
można monitorować czas przejazdu.
Odległość z Państwa Miejscowości do Szczyrku waha się w granicach do 200 km.
Planowany czas przejazdu będzie wynosił od 3 do 4 godzin. Dzieci, które
posiadają chorobę lokomocyjną powinny być zaopatrzone przez rodziców w
odpowiednie leki. Proszę również zaopatrzyć dzieci w odpowiednią liczbę
napojów – najlepiej zwykła niegazowana woda.
4. Warunki pobytu:
- zakwaterowanie: pok. 3-4 osobowe z łazienką,
- wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek),
- opieka: kadra pedagogiczna: kierownik i wychowawcy, kadra programowa:
instruktorzy, piloci turystyczni, psycholog, opieka medyczna: pielęgniarka 24
godz.
5. Ubezpieczenie: dzieci ubezpieczone są w zakresie NNW w firmie PZU.
6. Kontakt z dzieckiem:
- w dniu wyjazdu (na miejscu zbiórki) otrzymają Państwo wizytówki z adresem
ośrodka oraz telefonami do kontaktu z dzieckiem i kierownikiem.
- prosimy w trosce o bezpieczeństwo dzieci kontaktować się w godz.
posiłków, wówczas dzieci przebywają w obiekcie, a z kierownikiem w
sprawach ważnych i koniecznych (proszę pamiętać, że kierownik cały czas
wykonuje swoje obowiązki, w związku z tym nie w każdym momencie jest
dyspozycyjny).
W momencie kontaktu z kierownikiem w celach identyfikacyjnych rozmówcy,
możecie Państwo zostać poproszeni oprócz podania swojego imienia i
nazwiska również o podanie informacji o dziecku np. adres zamieszkania,
data urodzenia, PESEL, stopniu pokrewieństwa itp.

7. Uwagi:
- informujemy, że nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe i środki pieniężne,
które posiadają dzieci. Pieniądze można przekazać do depozytu u
wychowawcy, a wartościowych rzeczy najlepiej nie zabierać,
- w przypadku, gdy dzieci przyjmują stałe leki prosimy o dokładne wpisanie w
karcie kwalifikacyjnej dawkowania oraz dodatkowo wpisanie dawkowania na
opakowaniu leku wraz z wpisaniem imienia i nazwiska dziecka. Leki
powinny być w oryginalnych opakowaniach, z których można odczytać ich
nazwę.
- w celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki prosimy o szczegółowe
wypełnienie kart kwalifikacyjnych. Dodatkowe informacje, można jeszcze
przekazać pilotowi na zbiórce.
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