
 

Drodzy Rodzice, 

oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na 

 

Zbiórka i podróż autokarem: 

- zbiórka o 18.45, wyjazd autokaru o 

Koncertowa 4, wjazd od ul. Beli Bartoka

 

- uczestnicy będą musieli mieć przy sobie maseczki podczas przejazdu autokarem;

- uczestnicy będą musieli zdezynfekować ręce przed wejściem do autokaru;

- będziemy mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru;

- będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid

 

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w autokarze: 

 

- prosimy o zaopatrzenie dzieci w prowiant na podróż! (będziemy jechać ok. 19h);

- powrót do Warszawy ok. 05:00-06:00

 

Port, z którego rozpocznie się nasz rejs i w którym się również zakończy to 

Dalmacija. 

 

Kontakt: 

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy, pamiętajcie tylko o włączeniu im roamingu!

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu,

Sławomirem Banackim, tel. +48 601 331 207

 

Lista: 

Dokumenty: 

1. paszport lub dowód osobisty (najlepiej, jeśli będzie to paszport);

2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego

leku zawarta w podpisanej apteczce – 

3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli 

to najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na rejs do Chorwacji!

, wyjazd autokaru o 19.00 w piątek, 06.08.2021r. – parking przy biurze Let’s Go

, wjazd od ul. Beli Bartoka 

 

uczestnicy będą musieli mieć przy sobie maseczki podczas przejazdu autokarem; 

zdezynfekować ręce przed wejściem do autokaru; 

mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru;

będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w autokarze: +48 601 331 207  

prosimy o zaopatrzenie dzieci w prowiant na podróż! (będziemy jechać ok. 19h); 

06:00 w niedzielę 15.08.2021r. 

Port, z którego rozpocznie się nasz rejs i w którym się również zakończy to Sukošan/Marina D

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy, pamiętajcie tylko o włączeniu im roamingu!

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu,  

331 207 

osobisty (najlepiej, jeśli będzie to paszport); 

2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego 

 zwłaszcza leki antyalergiczne; 

3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne). 

rejs do Chorwacji! 

parking przy biurze Let’s Go, ul. 

mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru; 

będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid-19. 

Sukošan/Marina D-Marin 

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy, pamiętajcie tylko o włączeniu im roamingu! 



 

 

Bagaż: Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci miały listę wszystkich rzeczy 

zabranych na obóz. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- miękka torba lub worek żeglarski otwierany po długim boku 

- kurtka przeciwdeszczowa (sztormiak)

- ciepła bluza 

- dres  

- 1 para ciepłych spodni 

- przynajmniej 2 pary krótkich spodenek

- koszulki z krótkim rękawkiem 

- 1 piżama 

- bielizna osobista i skarpetki, w tym 1 para ciepłych skarpet

- 1 mały ręcznik /do twarzy/ 

- 1 ręcznik kąpielowy 

- 2 czapki na głowę (jedna zwykła jesienna)

- buty sportowe 2 szt., sandały, klapki 

- kostium kąpielowy 

- kosmetyki, w tym: 

- krem z filtrem UV 

- plastry opatrunkowe 

 

Inne: 

- karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

Informacja jak wyrobić kartę: 

 https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze

wyrobic-karte-ekuz/ 

- maseczki jednorazowe (3 szt.) 

- żel do dezynfekcji 

- ABC nurkowania czyli maska, płatwy i rurka!

- mały plecaczek 

- okulary przeciwsłoneczne 

- mała latarka 

- pieniądze (ok. 80-100 eur na posiłek na drogę powrotną, drobne wydatki /najlepiej w kunach 

chorwackich, trochę EUR i PLN na drogę, w małych nominałach/)

- ulubiona książka 

- gra karciana lub planszowa 

 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządze

nie zabierać ☺ 

Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci miały listę wszystkich rzeczy 

miękka torba lub worek żeglarski otwierany po długim boku � 

przeciwdeszczowa (sztormiak) 

przynajmniej 2 pary krótkich spodenek 

bielizna osobista i skarpetki, w tym 1 para ciepłych skarpet 

2 czapki na głowę (jedna zwykła jesienna) 

 

(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – zalecana 

pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej

ABC nurkowania czyli maska, płatwy i rurka! 

eur na posiłek na drogę powrotną, drobne wydatki /najlepiej w kunach 

chorwackich, trochę EUR i PLN na drogę, w małych nominałach/) 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządzeniach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich najlepiej 

Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci miały listę wszystkich rzeczy 

europejskiej-i-efta/jak-

eur na posiłek na drogę powrotną, drobne wydatki /najlepiej w kunach 

niach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich najlepiej 


