SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Angloville Kids
Termin wyjazdu: 2021-07-18 - 2021-07-24
Hotel: Lipowy Most

WYJAZD

2021-07-18 (niedziela)

MIEJSCE ZBIÓRKI

Warszawa
Plac Defilad

MIEJSCE ZBIÓRKI
Link do mapy

https://drive.google.com/file/d/14aXj8oeUQVlkkznUcUWz
QewqKslHPZfv/view?usp=sharing

GODZINA WYJAZDU

09:00
Zbiórka 30 minut przed odjazdem

GODZINA PRZYJAZDU DO HOTELU
Dla osób, które dowożą dziecko transportem
własnym

13:00

POWRÓT

2021-07-24 (sobota)

PRZYJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI
W dniu powrotu

ok. godziny 17:30

HOTEL

Lipowy Most
Borki 29
16-030 Supraśl
Telefon: 730 731 732
https://lipowymost.pl/

HOTEL
Link do mapy

https://goo.gl/maps/KP45NkCGdroyXrx89

KARTA KWALIFIKACYJNA
WAŻNE: Poniższe dokumenty otrzymali Państwo na maila wraz ze szczegółami organizacyjnymi. Jeżeli
zostały one już wypełnione prosimy NIE wypełniać ich ponownie.

W dniu wyjazdu należy dostarczyć kierownikowi obozu poniższe dokumenty (wypełnione i podpisane):
●
●
●
●
●

Karta kolonijna uczestnika (karta kwalifikacyjna)
Upoważnienie kierownika obozu do podawania leków i mierzenia temperatury
Zgoda na leczenie i hospitalizację
Regulamin Rodziców/Opiekunów
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka

Wzór dokumentów: Pobierz PDF

Regulamin obozu językowego powinien być podpisany przez prawnego opiekuna oraz uczestnika
programu.

Informujemy, że "Upoważnienie do podawania leków" nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w
przypadku niepodpisania upoważnienia kierownik nie może podać dziecku żadnych leków, nawet
podstawowych medykamentów, takich jak krople żołądkowe czy wapno. Leki podawane są po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym z prawnym opiekunem.
"Zgoda na ewentualne leczenie i konsultacje medyczne" jest niezbędna do umożliwienia podjęcia działań
medycznych w lokalnych ośrodkach zdrowia, najbliższych naszym obiektom.
Wszystkie informacje zawarte w karcie kwalifikacyjnej i oświadczeniu są wykorzystywane wyłącznie przez
wychowawców oraz kierownika obozu językowego i są wymagane przez kuratorium.

Wypełnione przez Państwa dokumenty są NIEZBĘDNE do uczestnictwa dziecka w naszym programie.
Według przepisów prawa dziecko nie może uczestniczyć w obozie językowym bez podpisanej przez
Państwa karty kwalifikacyjnej. Prosimy pamiętać o wszystkich dokumentach. Oryginały podpisanych
dokumentów należy przekazać kierownikowi na miejscu zbiórki lub bezpośrednio w hotelu (dotyczy
uczestników przywożonych przez rodziców do ośrodka).

BEZPIECZEŃSTWO

Zasady bezpieczeństwa na kursach znajdą Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letnie
go-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

WYŻYWIENIE
Hotel zapewnia pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację). Wyjątkiem jest pierwszy dzień
(przyjazd na obiad i kolację) i ostatni (wyjazd po obiedzie). Oczywiście istnieje opcja zakupienia dodatkowych
posiłków oraz napojów w hotelowej restauracji, pokrywanych we własnym zakresie.

DODATKI
Na miejscu będą dostępne materiały dydaktyczne i piśmiennicze. Prosimy przekazać dzieciom spray na
owady, krem z filtrem przeciwsłonecznym, wygodny strój.

WAŻNA INFORMACJA
WAŻNE: Poniższe dokumenty otrzymali Państwo na maila wraz ze szczegółami organizacyjnymi. Jeżeli
zostały one już wypełnione lub Państwa nie dotyczą prosimy ich NIE wypełniać.
Jeśli nie będziecie Państwo mogli odebrać dziecka (które nie ukończyło 18 lat) z miejsca zbiórki/ hotelu i
poprosicie o to członków rodziny lub znajome osoby, które nie są opiekunami prawnymi, prosimy o podesłanie
do nas oświadczenia, które mówi, że upoważniacie tę osobę do odbioru dziecka (+ data i czytelny podpis).
Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i wraca z programu samodzielnie, również prosimy o to, by posiadało
odpowiednie pismo - zezwolenie rodzica na jego samodzielny powrót (+ data i czytelny podpis).
Wzór upoważnienia do odbioru
Wzór zgody na samodzielny powrót

Jeśli chodzi o odbiór bezpośrednio z hotelu lub z miejsca zbiórki prosimy o przybycie punktualnie,
ponieważ jeśli nie pojawicie się Państwo o określonej godzinie, koordynator programu zgodnie z przepisami:
1. podejmie próbę kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami
2. a potem przekaże je na najbliższy posterunek policji
Prosimy zauważyć, że powyższe czynności podejmowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

KONTAKT W DNIU WYJAZDU
Do dnia rozpoczęcia programu wszelkie pytania prosimy kierować do biura mailowo lub telefonicznie:
+48 533 655 147
kontakt@angloville.pl

Numer do Kierownika obozu będzie aktywny dopiero w dniu rozpoczęcia programu.
KONTAKT do Kierownika
Imię i Nazwisko: Jacek Sojka
Telefon: 602348072

