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KARTA WYJAZDU   
 

     Hotel Rubbens Łysomice 

 14.01. - 18.01.2019 

 
1. Miejsce zgrupowania-godziny przywozu i odbioru: 

 - Przywóz dzieci 14.01.2019 (poniedziałek), w godz. 8:00-10:00 

          Hotel Rubbens, Łysomice, ul. Toruńska 10a. Miejsce zbiórki: recepcja hotelu. 
- Odbiór dzieci18.01.2010 (piątek), w godz. 16:00-18:00 

          Hotel Rubbens, Łysomice, ul. Toruńska 10a. Miejsce odbioru dzieci: recepcja hotelu. 
 

Po przybyciu do hotelowej recepcji będą czekały na dzieci instruktorzy oraz kierownik kolonii, które zaprowadzą dzieci 
z ich bagażem do pokoi, a następnie przekażą dziecko do danego wychowawcy. Każda osoba - kierownik, 
wychowawca, instruktor - posiada identyfikator. Prosimy rodziców o nie wchodzenie do pokoi hotelowych. 
Podczas odbioru dzieci również będą czekały instruktorzy przy recepcji do których zgłaszamy się po odbiór dzieci. 
 

2. Kierownik obozu: Daria Wnuczyńska 

3. Adres placówki: Hotel Rubbens Łysomice 

4. Wykaz rzeczy do zabrania: 
Strój kąpielowy, czepek i klapki na basen, przybory toaletowe (w tym min. dwa ręczniki), duże opakowanie 
chusteczek higienicznych, dwie pary obuwia zimowego, kapcie, klapki pod prysznic, bielizna osobista, skarpetki, 
ciepła kurtka, polar lub ciepły sweter, ubranie, które ochroni dziecko przed zimnem podczas zabaw na śniegu, 
czapka, szalik, rękawiczki, dres, obuwie sportowe i koszulki z krótkim rękawem na zajęcia taneczne, strój 
dyskotekowy. 

 

 
Uwaga ! 
 W PRZYPADKU ODWIEDZIN I ODBIORU DZIECI W DNIU PRZYJAZDU PRZEZ INNE OSOBY NIŻ 

RODZICE, WYMAGANE JEST PISEMNE UPOWAŻNIENIE, DOSTARCZONE OSOBIŚCIE DO BIURA CT 
GABI LUB BEZPOŚREDNIO KIEROWNIKOWI OBOZU DO DNIA WYJAZDU !!! 

 W razie przyjmowania przez dziecko (na stałe lub w trakcie obozu) jakichkolwiek  lekarstw prosimy o spisanie na 
kartce jakie są to lekarstwa (na jaką chorobę), jak dziecko ma je przyjmować i do kiedy oraz zgłosić ten fakt 
wychowawcy przed wyjazdem na zimowisko. 

 W czasie odwiedzin dzieci będą oddawane pod opiekę rodziców tylko za okazaniem dowodu osobistego i 
podpisaniu karty wyjścia! 

 Informujemy, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe zabierane przez dzieci. Prosimy o 
telefonowanie w czasie trwania ciszy poobiedniej. W godzinach: od 22.00 do 8.00 na kolonii trwa cisza nocna i 
prosi się o nie telefonowanie. Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawcy i wydawane dzieciom w 
czasie ciszy poobiedniej.  

 W trakcie prowadzenia zajęć tematycznych dzieci nie używają telefonów. 
 Doba rozpoczyna się 14.01.2018 obiadem i kończy 18.02.2018 obiadem.   
 Kierownik kolonii dysponuje telefonem służbowym o numerze 506 058 722. W ważnych sprawach prosimy 

dzwonić w godz. 16.00-18.00. 
 

PLAN DNIA: 

 

8.15 – Pobudka 
9.00 – Śniadanie 

10.00-13.30 – Zajęcia tematyczne (taneczne, z wychowawcą, plastyczne, wyjścia w plener) 
14.00 – obiad 

14.30 – 15.30 – Cisza poobiednia 
15.30-18.15 – Zajęcia tematyczne (taneczne, z wychowawcą, plastyczne, wyjścia w plener) 

18.30 – kolacja 

19.30 – 20.30 – Impreza wieczorna 
20.30 – Toaleta wieczorna 

21.30 – Cisza nocna                                                                  


