INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW OBOZÓW/ KOLONII 2018
Organizowanych przez Biuro Turystyczne Grześkowicz ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce,
grzeskowicz.bt@op.pl 503 007 037 Anna Grześkowicz - wyjazdy zagraniczne,
507 134 423 Piotr Grześkowicz – wyjazdy
WYJAZD

POWRÓT

Hiszpania 25.07.2018

Hiszpania 05.08.2018

Łuków – godz. 4.15 baza PKS
Siedlce – godz. 5.00 Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna 2
Mińsk Mazowiecki – godz. 5.45 Mc Donalds
Piotrków Trybunalski – godz. 09.00 stacja „Husar”
Al. Sikorskiego 52

Powrót w miejsce wyjazdu :
Łuków – godz. 23.00
Siedlce – godz. 22.00
Mińsk Mazowiecki – godz. 21.00
Piotrków Trybunalski – godz. 18.30

Uczestnik kolonii/obozu powinien posiadać: ręczniki, dwie pary obuwia, klapki pod prysznic, nakrycie głowy, dwa
stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne, krem/emulsja do opalania, mały plecak na wycieczki, legitymację szkolną
i swój PESEL.
Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport(spakowany w bagaż podręczny), ponadto
wyjeżdżający zagranicę poduszkę i lekki kocyk do przykrycia, skarpetki na zmianę, przybory toaletowe, wodę
oraz kanapki na drogę, kubek i łyżkę. Uczestnicy powinni mieć ok. 10 euro w czasie podróży na toalety oraz
ciepły posiłek podczas postoju. W autokarach będzie możliwość zrobienia gorącego napoju: herbata, zupki,
kisiel itp.(we własnym zakresie).
Osoby, które cierpią na chorobę lokomocyjną, godzinę przed wyjazdem powinny zażyć tabletkę. PROSZĘ ZABRAĆ
ZAPAS TABLETEK NA WYCIECZKI. Dzieci, które są w trakcie leczenia powinny zabrać ze sobą leki z dokładną
informacją od lekarza lub rodzica o sposobie zażywania ich i poinformować o tym wychowawcę w pierwszym dniu
podróży/pobytu na kolonii/obozu.
Uczestnik kolonii/obozu nie powinien posiadać: drogiej biżuterii i cennych zegarków, ostrych niebezpiecznych
przedmiotów, noży, broni gazowej, petard. Organizator i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt
elektroniczny/optyczny zabrany przez uczestnika na wypoczynek.
Sugerowane kieszonkowe oprócz wycieczek fakultatywnych 50 euro. Uczestnicy kolonii mogą przechowywać swoje
kieszonkowe (pieniądze) u wychowawcy grupy. Pierwszy posiłek na wyjazdach zagranicznych obiadokolacja w
miejscu zakwaterowania, ostatni dzień pobytu obiad (dotyczy wyjazdu autokarowego).

