
Informacja dla rodziców / opiekunów dzieci wyjeżdżających na obóz w Chotowej              
w terminie od 23.07.2017 do 02.08.2016 

 
 

 
Jak rozpoznać nasz autokar ?  
Naszym przewoźnikiem jest firma OGRO-TRANS (przewozy autokarowe krajowe i zagraniczne).  
Za przednią szybą autokaru będzie tablica z naszym logo (Junior-Swim) oraz docelowym miejscem podróży (Chotowa).  
Po przybyciu na miejsce zbiórki, prosimy zgłosić się do kierownika, celem odznaczenia obecności, przekazania karty kwalifikacyjnej. 
                             
Adres ośrodka :                            Telefony kontaktowe wychowawców : 

GRAND Chotowa Hotel*** SPA & Resort Bartosz Śnieżawski 668 – 271 – 182 

CHOTOWA 87c Kamila Juszczak 509 – 980 – 900 
39-217 Grabiny Klaudia Zawartko 698 - 922 - 236 

gmina Czarna, powiat dębicki Łukasz Bartnicki  883 – 419 - 245 

tel. 14 670 65 00 Magdalena Cygan 789 – 065 - 227 

 Katarzyna Juszczak 883-   139-  266 
Kontakt z wychowawcami: 
 
Wychowawcy ze względu na specyfikę swojej pracy nie są dostępni cały czas pod telefonem. Prosimy dzwonić tylko 
w ważnych i uzasadnionych sprawach, najlepiej w godzinach poobiednich (14:00-15:00).  
Kontakt z dziećmi: 
 
Zwracamy się z prośbą, aby w razie konieczności kontaktować się z dziećmi w godz.14:00-15:00. Będzie to czas ciszy poobiedniej 
w którym dzieci będą miały możliwość korzystania z telefonów. Pozostały czas jest wypełniony zajęciami, a uczestnicy nie mogą 
zabierać telefonów komórkowych na zajęcia. Prosimy nie dzwonić do dzieci w godzinach wieczornych (szczególnie po godzinie 
22:00) Dzieci nie są same w pokojach (!).  W ważnych sprawach prosimy kontaktować się przez wychowawców. 
 
Obowiązkowo należy zabrać ze sobą :  
- kartę kwalifikacyjną uczestnika (bez karty nie jest możliwy wyjazd dziecka na obóz !!! ) 
 
Pieniądze i rzeczy wartościowe: 
 
Informujemy, że istnieje możliwość przekazania po przyjeździe na miejsce wypoczynku pieniędzy i rzeczy wartościowych wychowawcom. 
Rzeczy te umieszczone zostaną w depozytach, uczestnicy będą mieli do nich nieskrępowany dostęp w miarę możliwości. 

ZA RZECZY NIE ODDANE DO DEPOZYTU WYCHOWAWCÓW ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
 
Sugerowany ekwipunek :  
- nakrycie głowy – może być czapka z daszkiem, kapelusz, chustka  
- mały plecak na wycieczkę  
- ręczniki ( basen, plaża, toaleta wieczorna) 
- strój kąpielowy, czepek, klapki, okularki 
- bielizna / ubrania w ilości wystarczającej na wszystkie dni pobytu bez konieczności prania 
- ubrania na każdą pogodę oraz ubrania, które „można pobrudzić” na zajęciach survivalowych  

(kurtka nieprzemakalna, buty kryte, sportowe, klapki, bluzy, spodenki krótkie/spódniczki, dresy, dżinsy, koszulki, majtki, skarpetki) 
- kosmetyki (szczoteczka do zębów, pasta, mydło, szampon, krem ochronny z filtrem UV)  
- ubrania i przebrania na imprezy kolonijne wg uznania 
 
Koniecznie :  
- wszelkie lekarstwa prosimy przekazać wychowawcom wraz z dokładnym opisem oraz zgodą na ich podawanie, zapakowane w 

osobnym woreczku  
- dobry humor + pozytywne nastawienie + dużo energii 

 
Piękna piaszczysta i czysta plaża w Chotowej pośród lasu oraz moc atrakcji zadowoli każdego obozowicza, który chce odpocząć 

z dala od miejskiego zgiełku. Wszelkiego rodzaju gry jak PSP, Nintendo itp. radzimy zostawić w domu !!! 

 
Źle znoszący podróże autokarem – aviomarin na 30 minut przed odjazdem. 

Wyjazd w dniu 23.07.2017r. Powrót w dniu 02.08.2017r. 
(NIEDZIELA) (ŚRODA) 

WROCŁAW – CHOTOWA CHOTOWA – WROCŁAW 
 Zbiórka o godz.   07 : 30    Przyjazd ok. godz.   19 : 00 
Parking przy Wzgórzu Andersa wzdłuż ul. Ślężnej    Parking przy Wzgórzu Andersa wzdłuż ul. Ślężnej 

Odjazd autokaru zaplanowany jest na godz. 08:00  

  


