INFORMACJA O WYJEŹDZIE – PRZYJEZIERZE 2022
ORGANIZATOR: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Tańca Fun&Dance
Leszek Tatała, ul. św. Antoniego 16, 61-359 Poznań
TERMIN: 12.07. – 20.07.22 r.
ADRES: Ośrodek Wypoczynkowy "Maria", Przyjezierze, 88-323 Jeziora Wielkie
KIEROWNIK OBOZU: Anna Tatała, tel. 601 85 21 21

WYJAZD: 12.07.br. (wtorek),
dla osób uczęszczających na zajęcia w Poznaniu, Czerwonaku, Koziegłowach:
z Poznania, godz.15:30; zbiórka o godz. 15:15 przy Zespole Szkół Salezjańskich,
os. Bohaterów II Wojny Światowej
dla osób uczęszczających na zajęcia w Swarzędzu:
ze Swarzędza, godz. 16:15; zbiórka godz. 16:00 zatoczka przy Szkole Podstawowej nr 5 (od strony
głównego wejścia do szkoły), os. Mielżyńskiego (Nowa Wieś)
dla osób uczęszczających na zajęcia w Kostrzynie i Kleszczewie:
z Kostrzyna, godz. 16:30; zbiórka godz. 16:15 przy budynku straży pożarnej
Uwaga!
! Osoby, które chcą wsiadać w innym punkcie zbiórki niż jest to w powyższej rozpisce proszone są o zgłoszenie tego
kierownikowi obozu
! Osoby, które chcą dojechać same proszone są o zgłoszenie tego kierownikowi obozu; w Przyjezierzu powinny być
na godz. 18:30
POWRÓT: 20.07.br. (środa), wyjeżdżamy z Przyjezierza ok. godz. 10:30
planowany przyjazd do Kostrzyna ok. godz. 11:45; do Swarzędza ok. godz. 12:00 - 12:15;
do Poznania ok. godz.12:30 – 12:45

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:
- MASECZKĘ- na wszelki wypadek
- mydło i przybory toaletowe
- RĘCZNIK KĄPIELOWY – najlepiej 2 szt.: jeden do kąpieli, drugi na plażę, ewentualnie mały ręcznik
do rąk
- KURTKĘ OD DESZCZU
- KALOSZE
- CZEPEK Z LYCRY (do kąpieli w jeziorze) i strój kąpielowy
- adidasy, sandały, klapki, ubrania na różną pogodę
- TENISÓWKI UŻYWANE WYŁĄCZNIE NA SALI, nie do chodzenia po dworze
- strój na zajęcia taneczne: spodnie od dresu oraz krótkie spodenki + T-shirty

- strój na pokaz mody (dla chętnych): wieczorowej, sportowej i kąpielowej
- strój na konkurs Piraci z Karaibów
- strój na pokaz tańca (transmisja live na facebooku)
wszyscy czarny dół (spodnie, leginsy, krótkie spodenki itp.) oraz
grupa 1: żółte T-shirty; grupa 2: czerwone T-shirty; grupa 3: niebieskie T-shirty; grupa 4: białe T-shirty
*KIESZONKOWE –pieniądze kieszonkowe W BANKNOTACH PO 10 ZŁ W OPISANEJ KOPERCIE - imię i
nazwisko dziecka; KOPERTĘ DAĆ DZIECKU DO BAGAŻU, na miejscu pieniądze dzieci młodsze będą mogły
przekazać wychowawcy
*LEKARSTWA-jeżeli dziecko zażywa lekarstwa, proszę zapakować je do bagażu - w woreczku z opisem jak
podawać oraz z podpisem lekarza lub rodzica. Po przyjeździe wychowawca odbierze leki od dziecka i będzie mu je
podawał.
*RELACJA NA FB - codzienna relacja z obozu w formie zdjęć na FB Akademia Tańca Fun&Dance –
zapraszamy do oglądania, lajkowania i komentowania.
*ODWIEDZINY – nie ma (ustalono z rodzicami na zebraniu)
*POKAZ na zakończenie obozu – transmisja live na facebooku na stronie Akademia Tańca Fun&Dance (dokładna
godzina zostanie podana w połowie obozu)
Telefony komórkowe- telefony i zegarki należące do dzieci z kl. 0-3 będą w depozycie u pani wychowawczyni i
będą dawane 2 x na turnus; pozostałe dzieci czyli z kl.4-6 mogą mieć telefony przy sobie (ustalono z rodzicami na
zebraniu)- w razie czego kontakt z kierownikiem obozu: tel 601852121

Wymagane dokumenty: wypełniona i podpisana KARTA KWALIFIKACYJNA – bez tej karty dziecko
nie może wziąć udziału w obozie!!!

