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tel.: 693904636 e-mail: sawg.krakow@gmail.com
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Informacje dla rodziców przed wyjazdem na obóz do Bułgarii
WYJAZD I POWRÓT
14.08.2017, 4.15, parking stadion Grzegórzecki, Aleja Pokoju 16
25.08.2017, godziny popołudniowo – wieczorne.
KONTAKT
Kontakt telefoniczny: 693904636
Aby dziecko po wyjeździe mogła odebrać inna osoba niż rodzic, prawny opiekun, wymagane jest stosowne
upoważnienie zamieszczone na naszej stronie.
UBEZPIECZENIE
Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem TU Signal Iduna:
- KL (Koszty Leczenia do 10000 euro),
- NNW (NNW do kwoty 7000 zł i bagażu (do kwoty 800 zł) w przypadku imprez zagranicznych,
- NNW w przypadku imprez krajowych.
- Szkody z tytułu NNW i zniszczenia bagażu zgłaszają Państwo samodzielnie do zakładu ubezpieczeń.
W celu uzyskania odpowiednich druków i instrukcji wypełnienia prosimy o kontakt z biurem.
- Szkody z tytułu kosztów leczenia uczestników (dotyczy wyłącznie młodzieży i dzieci na koloniach)
ponoszone są podczas wyjazdu przez biuro lub bezpośrednio przez ubezpieczyciela w związku z tym
nie muszą Państwo zgłaszać ich do zakładu ubezpieczeń.
SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię. Wieczorem dłuższy postój na terenie
Rumunii na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR lub 20 LEI). Nocny przejazd przez Rumunię.
2 dzień
Przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny
14:00, obiad, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu,
kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień
Program pobytu, to przede wszystkim dobra zabawa, czyli: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne,
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka
do Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do Monastyru Aładża.
11 dzień
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe
zdjęcia itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do
kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
CENA NIE ZAWIERA:
- obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 EUR/os. pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie
(kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi),
- biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 EUR/os. (wstęp od 16 lat),
- wycieczek fakultatywnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
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Każdy uczestnik obozu musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości uprawniający go do
przekroczenia granicy - dowód osobisty lub paszport! Dokument ten musi być ważny minimum 90 dni od
daty powrotu! Dokument musi być w bagażu podręcznym okazany przy wsiadaniu do autokaru.
Każdy uczestnik musi dostarczyć na zbiórkę wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Kopię karty prosimy
dostarczyć do biura do 21 dni przed wyjazdem. Bez karty dziecko nie może pojechać na obóz (dlatego
prosimy o dostarczenie nam kopii, aby dziecko mogło jechać nawet jeśli rodzice zapomną karty).
Lato – lista sugerowanego bagażu
1. Odpowiednia ilość ubrań na przebranie, głównie oczywiście ubrania letnie. Zawłaszcza prosimy dać jasne
ubrania z rękawkami (nie na ramiączkach), nie przyciągające promieni słonecznych
2. Ciepły sweter oraz coś na deszcz /tak awaryjnie/
3. Strój kąpielowy, min. 2 ręczniki
4. Nakrycie głowy - czapka, chusta, nakrycie ramion
5. Wygodne buty do chodzenia, spacerowania, uprawiania sportu, klapki na basen/plażę, klapki/pantofle do
chodzenia po ośrodku /nie tenisówki/.
6. Mały plecak na wycieczkę czy do spakowania ręcznika na plażę, picia itp.
7. Odpowiednia ilość bielizny, skarpet
8. Piżama
9. Przybory toaletowe /mydło, szampon, pasta, szczoteczka, itp., ew. obcinacz do paznokci, grzebień, szczotka/
10. Kremy do opalania, kremy ochronne itp., specyfiki p. ukąszeniu owadów
11. Tylko osobiste leki - kategoryczny zakaz dawania dziecku tzw. "apteczki". Proszę nie dawać dziecku żadnych
leków ani przyborów medycznych poza tymi, które przyjmuje na stałe bądź są to leki specjalne, podawane w
razie występujących u dziecka niepokojących objawów/dolegliwości/alergii.
12. Latarka
13. W przypadku osób zabierających telefon komórkowy – ładowarka
14. Sprzęt sportowy – koszulki, spodenki
15. Książeczka zdrowia, legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty, zeszyt, długopis /przybory do pisania/
16. Drugie śniadanie – jedzenie nie psujące się szybko, jeżeli słodycze to bez polewy, proponujemy drożdżówki,
rogale, ew. bułki z serem. W odpowiedniej ilości!
17. Nie wolno zabierać ostrych narzędzi, zapałek, zapalniczek, szklanych butelek lub pojemników, mogących ulec
potłuczeniu.
18. Osoby zabierające: telefon komórkowy, PSP, laptop, mp3, duże sumy pieniędzy nie zdeponowane u
wychowawcy, biżuterię, bądź inne cenne rzeczy, zabierają w/w sprzęty na własną odpowiedzialność.
Organizator oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli coś złego stanie się z tym sprzętem
/zgubienie, zniszczenie itp./
19. Dowód osobisty lub paszport
Na wyjazdy zagraniczne zalecamy, aby młodzież posiadała drobne pieniądze w walutach krajów przez które będzie
przebiegać trasa lub drobne euro, ponieważ toalety po drodze mogą być płatne. Podczas postojów na stacjach
benzynowych istnieje również możliwość zakupu napojów i przekąsek

