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

Szczegółowe informacje o wyjeździe
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6 , 00 - 325
Warszawa
info o wyjeździe:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Krakowski, Ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
* tpdkrk@gmail.com,
Świetlica TPD Chatka Puchatka- kierownik Aneta Waszczuk: 690968296
Świetlica TPD Akademia Młodzieży- kierownik Krystyna Rostocka: 692482633
Miejsce wyjazdu: Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania i Terapii, 05-140 Serock, ul.Wyzwolenia 41
Kierownik wyjazdu: Pani Urszula Borecka, 662 284 192

Instruktor tańca/ opiekun Pracowni TPD Hołubiec na wyjedzie: Mira Drozd, 668875620
Termin: 30.07.2018 do 8.08.2018
Zbiórka: 30.07.2018 (poniedziałek, 11:00, parking przy Kościele św. Jadwigi, ul. Łokieta 60), powrót:
8.08.2018-wyjazd po śniadaniu (środa, ok. 16/17:00, w miejsce zbiórki- godzina może ulec zmianie w
zależności od sytuacji na drodze- wychowawca będzie z Państwem w kontakcie)
Środek transportu: autokar
Koszt: wyjazd projektowy dla dzieci uczestniczących w zajęciach Pracowni TPD Hołubiec, finansowany przez
Pepco, w ramach realizacji projektu: 100 inicjatyw na 100lecie TPD w Polsce.

Wykaz rzeczy, które obowiązkowo należy zabrać:
- kurtka przeciwdeszczowa;
- wygodne obuwie sportowe, sandały, obuwie po ośrodku;
- długie spodnie;
- ciepły sweter, bluza lub polar;
- koszulki z krótkim rękawem, szorty;
- w zależności od osobistych fantazji prosimy o zabranie stroju na dyskoteki;
- bielizna osobista;
- przybory toaletowe, ręcznik, piżama;
-strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik na plażę i basen- planujemy zarówno plażowanie nad Zalewem
Zegrzyńskim, jak i pobyt w aquaparku;
- krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy
- strój do ćwiczeń na próby taneczne, BALETKI
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- na drogę prosimy wyposażyć dzieci w kanapki lekkostrawne, napoje niesłodkie i niegazowane (czas podróży
ok. 8 godzin- przyjazd do Serocka na obiadokolację, ok. 19:00)
- leki (jeśli dziecko zażywa) opisane (imię i nazwisko, dawkowanie) w osobnej kosmetyczce wraz z
oświadczeniem, że może dawkować pod nadzorem wychowawcy. Lekarstwa pakujemy do torby głównejbędą deponowane na miejscu przez wychowawcę
- pieniądze- jeśli chcą Państwo zdeponować u wychowawcy- rozmienione banknoty (nie bilon) w podpisanej
kopercie (imię i nazwisko dziecka)- będą deponowane na zbiórce;
-ważne legitymacje- będą deponowane na zbiórce przez wychowawcę.

Wychowawca nie odpowiada za rzeczy wartościowe zabrane przez dzieci na wyjazd.

