INFORMACJE: PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO Z OSiR BEMOWO 2019
 MIEJSCE:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo,
Ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa
 TERMIN:
15.07 – 19.07.2019 r.; 22.07 – 26.07.2019 r.; 15.07 – 26.07.2019 r.
 ZBIÓRKA i ODBIÓR :
Sala Fitness w budynku Pływalni „Pingwin” ul. Oławska 3a; 1 piętro
Zbiórka codziennie: 07:30 – 08:00
Odbiór codziennie: 16:00 – 17:00


WIEK UCZESTNIKÓW: od 6 roku życia do 18 roku życia.



UBEZPIECZENIE: PZU S.A. (polisa będzie do wglądu dla rodziców w pierwszym dniu półkolonii)



KADRA: Instruktorzy OSiR Bemowo, wychowawcy kolonijni



Numer kontaktowy do kierownika półkolonii: 571 296 534 Monika Zawitkowska



WAŻNE: Podczas zbiórki otrzymają Państwo numery kontaktowe do wychowawcy swojego
dziecka.



ZGODA RODZICÓW: podczas sprawdzania obecności, zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody
o następującej treści: „wyrażam zgodę w razie konieczności na przewiezienie samochodem dziecka do
najbliższej jednostki POZ lub szpitala przez kierownika obozu Panią Monikę Zawitkowską”
„wyrażam zgodę na podawanie leków, które dziecko przyjmuje na stale i zostały one wymienione w karcie
uczestnika obozu przez wychowawcę mojego dziecka”

 OPŁATY:
 Jeden turnus 500 zł (200 zł (zaliczka) + 300 zł (całość)), Dwa turnusy 950 zł. (200 zł zaliczka + 300 zł
(I rata)) + 450 zł (II rata))
 Harmonogram wpłat:
Kwota
Tytuł wpłaty
Do kiedy
200 zł

Imię i nazwisko dziecka - Zaliczka – data wybranego turnusu (15.07 – 10.06.2019 r.
19.07.2019 lub 22.07 – 26.07.2019 lub 15.07 – 26.07.2019 )

300 zł
300 zł

Imię i nazwisko dziecka – pozostała kwota za jeden wybrany turnus 28.06.2019 r.
(15.07 – 19.07.2019 lub 22.07 – 26.07.2019)
Imię i nazwisko dziecka + I rata za dwa turnusy (15.07 – 26.07.2019)
28.06.2019 r.

450 zł

Imię i nazwisko dziecka + II rata za dwa turnusy (15.07 – 26.07.2019)

10.07.2019 r.

 Wpłat należy dokonywać do Citi Bank Handlowy na nr konta: 36 1030 1508 0000 0005 5100 2004
 CO ZABRAĆ:
 Każdego dnia uczestnik obozu zostanie poinformowany o planie dnia na następny dzień. Dziecko
ubieramy adekwatnie do pogody oraz programu dnia.
 UWAGA: WSZELKIE LEKI, KTÓRE PRZYJMUJE DZIECKO W GODZINACH TRWANIA PÓŁKOLONII,
PROSZĘ ZAPAKOWAĆ W TOREBKĘ STRUNOWĄ, NA KTÓRĄ NALEŻY NAKLEIĆ KARTKĘ
Z IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ DAWKOWANIEM I PRZEKAZAĆ DO RĄK WYCHOWACY
W KAŻDYM DNIU PÓŁKOLONII
 Na półkolonie można zabrać tel. komórkowy, smart watch
– zostaną one zdeponowane
u wychowawców. Uczestnicy półkolonii otrzymają je po powrocie do budynku Pływalni „Pingwin”
podczas oczekiwania na odbiór przez Rodziców/opiekunów
 !!!Gadżety takie jak PSP, tablety, odtwarzacze mp3 itp. zabierane będą na własną
odpowiedzialność!!!
 Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację szkolną
Uwaga: W przypadku pytań bądź wątpliwości przed rozpoczęciem/w trakcie trwania półkolonii
prosimy o kontakt z wychowawcami lub Kierownikiem Półkolonii

