Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
Ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Szczegółowe informacje o wyjeździe
Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Krakowski, Ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
 tpdkrk@gmail.com,  664372335
Miejsce wyjazdu: Balatonfenyvest 8646, ulica Balaton 2, Węgry
Kierownik wyjazdu: Karolina Wójcik, 515562235
Termin: od 23.06.2018 do 1.07.2018
Zbiórka: 23.06.2018 (sobota, 7:30, parking przy Kościele św. Jadwigi, ul. Łokieta 60), powrót:
1.07.2018 (niedziela, ok. 8:00,w miejsce zbiórki- godzina powrotu może ulec zmianie w zależności od
sytuacji na drodze- wychowawcy będą z Państwem w kontakcie)
Środek transportu: autokar
Koszt: 1000 zł/os (w cenie: zakwaterowanie, przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczka do
Budapesztu, wycieczka do Keszthely, opieka i animacja wychowawców, bogato wyposażony teren
rekreacyjny ośrodka).
Urokliwy ośrodek z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z prywatną plażą z
leżakami i dostępem do publicznej infrastruktury wybrzeża jeziora.
Do dyspozycji grupy w ramach pobytu na terenie ośrodka: patio, ping-pong, kręgle, boisko do piłki
nożnej, duży zielony teren, rowerki wodne i kajaki, miejsce na grilla/ ognisko, WiFi. Tuż obok ośrodka
publiczna plaża z boiskiem do siatkówki, placami zabaw, strzeżonym kąpieliskiem z bezpiecznym
wejściem do wody. Plaża trawiasta, wiele miejsc słonecznych, jak i cienistych pośród drzew.
UWAGA!
Wszyscy uczestnicy wyjazdu zobligowani są do posiadania paszportu bądź dowodu osobistego oraz
karty EKUZ- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która potwierdza prawo do korzystania na
koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego
państwa UE/ EFTA. www.nfz-krakow.pl
Wszyscy uczestnicy zabierają ze sobą poszewki na pościel (prześcieradło, poszewkę na poduszkę,
poszewkę na koc/kołdrę).
Wszyscy uczestnicy zabierają ze sobą wymienioną walutę węgierską oraz drobne euro na toalety na
trasie- wszystkie toalety są płatne.

Wykaz rzeczy, które obowiązkowo należy zabrać:
- kurtka przeciwdeszczowa
- wygodne obuwie sportowe, sandały
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- strój kąpielowy (2x), klapki, ręcznik na plażę
- krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy
- przybory toaletowe, ręcznik, piżama
- długie spodnie
- ciepły sweter, bluza lub polar
- koszulki z krótkim rękawem, szorty
- bielizna osobista
- w zależności od osobistych fantazji prosimy o zabranie stroju na dyskoteki
- leki (jeśli dziecko zażywa) opisane wraz z oświadczeniem, że może dawkować samodzielnie lub pod
nadzorem wychowawcy
- na drogę prosimy wyposażyć dzieci w kanapki lekko strawne, napoje niesłodkie i niegazowane.

Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe zabrane przez dzieci na wyjazd.

