WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
- adres i telefon do klubu: ul. Batorego 34, 22 779-50-97,
- numer telefonu do kierownika wypoczynku aktywny w trakcie wyjazdów: 511-004-788
- w trakcie trwania akcji „Wakacje w Batorku” uczestników obowiązuje całkowity ZAKAZ
POSIADANIA I UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz przynoszenia wartościowych
przedmiotów,
- klub będzie otwierany o godz. 7.50,
- dzieci zbierają się w klubie o godz. 8.00. Spóźnienie nie gwarantuje możliwości uczestnictwa
w zajęciach,
- dzieci nie będą dodatkowo ubezpieczane - obowiązuje ubezpieczenie szkolne,
- na wyjazd na trampoliny w Hangarze, do sali zabaw KOLORADO oraz w upalne dni prosimy o
zapakowanie w plecak KOSZULKI NA ZMIANĘ! oraz dodatkowego napoju!,
- na wyjazd na basen prosimy o zapakowanie w PLECACZEK: czepka, klapek pod prysznic, ręcznika,
stroju kąpielowego (u chłopców kąpielówki, NIE SPODENKI!),
- prosimy o przygotowywanie dla dzieci kanapek na drugie śniadanie oraz NAKRYĆ GŁOWY! na
słoneczne dni,
- w klubie obowiązuje zmiana obuwia. Buty na zmianę można zostawić w klubie na czas akcji „Wakacje
w Batorku”,
- każdego dnia zapewniamy obiad dofinansowany z budżetu Miasta Otwocka,
- dzieci można odbierać od godziny 15.30 do 16.00 przez upoważnione do tego osoby,
- pierwszego dnia dzieci zapoznane zostają z zasadami bezpiecznego przebywania w klubie podczas
zajęć, poruszania się po drogach, podróży autokarem itp. i zobowiązane są do przestrzegania zasad.
- na wyjazdy do Kolorado i do kina można dać dziecku kieszonkowe na własne potrzeby.
- na wyjazd na trampoliny w Hangar646 prosimy o zabranie skarpetek antypoślizgowych.

Program Akcji „Wakacje w Batorku 2022" w Klubie Batory
27.06.2022 - 8.07.2022 r.
27.06.2022 / 04.07.2022
PONIEDZIAŁEK
Wyjazd do sali zabaw Kolorado w Warszawie
28.06.2022 / 05.07.2022
WTOREK
Wyjazd na warsztaty w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie
29.06.2022 / 06.07.2022
ŚRODA
Wyjazd do kina Promenada w Warszawie („Jerzyk i przyjaciele” / „Buzz Astral”)
30.06.2022 / 07.07.2022
CZWARTEK
UWAGA! Zbiórka o 7.30! Wyjazd na basen w Górze Kalwarii
01.07.2022 / 08.07.2022
PIĄTEK
Wyjazd do parku trampolin Hangar 646 w Warszawie
Obiad każdego dnia zaplanowany jest między godziną 12.30 a 13.00. Każdego dnia
po obiedzie odbywać się będą zajęcia plastyczne i ruchowe w klubie lub na
świeżym powietrzu.

