Wakacje 2018 z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci: Wisła- Beskid Śląski

Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Krakowski, Ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
 biuro@tpd.pl
Miejsce wyjazdu: Willa Urocza, ul. 11 listopada 32, 43-460 Wisła, urocza.wisla.pl
Willa Urocza usytuowana jest w centrum Wisły (800m od rynku miasta) w cichym malowniczym
zakątku, przy wielu szlakach turystycznych.
Ośrodek posiada 36 miejsc w pokojach 1-, 2- 3- i 4-osobowych.

Termin: 2.07 – 11.07 Środek transportu: autokar.
Koszt: 960 zł/os; w cenie: -zakwaterowanie, -przejazd, -wyżywienie, -ubezpieczenie, -liczne atrakcje
pobytu, wycieczki: do Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Muzeum Małysza i skocznia Małysza,
Zamek Prezydenta RP, Muzeum Beskidzkie, Galeria u Niedźwiedzia, Zameczek Myśliwski, Kościół
Ewangelicko-Augsburski, Wieża widokowa na Baraniej Górze, Galeria „Sportowe Trofea Adama
Małysza”, Zapora na Jeziorze Czerniańskim, wyprawa na basen.
-opieka i animacja wychowawców, bogato wyposażony teren rekreacyjny ośrodka; -gry, zabawy
integracyjne, ognisko, spartakiada, spacery górskie.
Termin płatności: zaliczka 100 zł przy zapisie, pozostała część do 31.05.2018
Konto: 38 1240 2294 1111 0000 3723 9323
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski Krakowski
Ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
Tytułem: imię i nazwisko_ Wisła 2018

Wyjazd dnia 2.07.2018 r.
Kierownik kolonii: Danuta Kozera, telefon: 694227258
godz. 9:00 zbiórka przy kościele Św. Jadwigi ul. Łokietka 60
Powrót: dnia 11.07.2018 r.; godz. ok. 13:00 w to samo miejsce
Wykaz rzeczy, które obowiązkowo należy zabrać:
- legitymacja szkolna
- buty do chodzenia po górach oraz sandały
- kurtka przeciwdeszczowa
- strój kąpielowy, klapki, ręcznik na basen
- przybory toaletowe, ręcznik
- długie spodnie (2 pary)
- ciepły sweter lub bluza
- koszulki z krótkim rękawem, szorty
- wygodne obuwie do chodzenia po budynku ( pantofle, tenisówki)
- bielizna osobista
- nakrycie głowy
- krem do opalania
- w zależności od osobistych fantazji prosimy o zabranie stroju na dyskoteki,
- leki (jeśli dziecko zażywa) opisane wraz z oświadczeniem, że może dawkować samodzielnie pod
nadzorem pielęgniarki lub wychowawcy.

