
 
 
 
 
 

 
 

Informacje dla rodziców (opiekunów) dzieci wyjeżdżających na kolonię pływacką  
w Pogorzelicy w terminie 23.06.2018r. - 03.07.2018r. 

 
 

Wyjazd w dniu 23.06.2018r. (sobota) 
 POGORZELICA 

Zbiórka w Wałbrzychu około godziny 6:00 
 

Miejsce - Parking przy ul. Ratuszowej 
(obok AQUA-ZDROJU) – poza terenem basenu 

 
Zbiórka we Wrocławiu około godziny 8:00 
Miejsce- Parking przy Wzgórzu Andersa 

(obok AQUA-PARKU) 
 

 !!!!! DOKŁADNA GODZINA ZBIÓRKI I ODJAZDU 
ZOSTANIE PODANA SMS-owo BLIŻEJ DNIA WYJAZDU !!!! 

Przyjazd w dniu 03.07.2018r. (wtorek) 
POGORZELICA  

Planowany przyjazd około godziny: 18.00-19:00 
 

Kontaktujemy się telefonicznie zdając relację z trasy 

 
Organizator 
Olimp24 Rafał Klimek  
ul. Michałowskiego 4/8  
58-309 Wałbrzych  
NIP: 886-285-69-21  
REGON: 021953695  
http://www.olimp24.com  
e-mail: biuro@olimp24.com  
mobile: 506-293-277  
 
Nr konta: 63 1050 1575 1000 0091 4545 1648 
 
Adres ośrodka 
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” 
ul. Słoneczna 2 
72-351 Pogorzelica 
tel: 91 3863107 
www.dziejbalesna.pl 
 
Nasz autokar 
Naszym przewoźnikiem jest firma wałbrzyszanin.pl (przewozy autokarowe). 
Za przednią szybą autokaru będzie widniała tablica z logo oraz nazwą naszej firmy (OLIMP

24
) oraz miejscem docelowej podróży 

(POGORZELICA). 
Po przybyciu na miejsce zbiórki w Wałbrzychu, jak i we Wrocławiu proszę  zgłosić się do kierownika kolonii w celu potwierdzenia 
swojej obecności, przekazanie ewentualnych dokumentów, legitymacji czy lekarstw.  
 
Kontakt z wychowawcami 
Ze względu na specyfikę swojej pracy wychowawcy (instruktorzy) nie są dostępni cały czas pod telefonami. Prosimy dzwonić w 
ważnych i uzasadnionych sprawach w godzinach przerwy poobiedniej ok. 14.30-15.30 ( Po zakwaterowaniu w ośrodku 
potwierdzimy tę porę smsowo).  
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 506 293 277- kierownik kolonii 
 
Telefony kontaktowe kierownika i wychowawców: 
 
Kierownik – Rafał Klimek 506 293 277 
Wychowawca – Klaudia Kropidłowska 790 820 420 
 

http://www.dziejbalesna.pl/


 
Kontakt z dziećmi 
Prosimy o kontakt z dziećmi w godzinach przerwy poobiedniej (ok. 14.30-15.30- jeszcze potwierdzimy tę porę pierwszego dnia 
pobytu). Będzie to czas, w którym dzieci będą miały możliwość korzystania z telefonów. Pozostały czas wypełniony jest zajęciami 
programowymi, a uczestnicy nie mogą zabierać telefonów na zajęcia. Dla bezpieczeństwa- oddają je wychowawcom.  
 
Kieszonkowe na wyjazd  
Istnieje możliwość przekazania pieniędzy wychowawcom bezpośrednio podczas zbiórki przed wyjazdem. Ważne jest, aby 
kieszonkowe zapakować do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz kwotą, np. Jan Kowalski 10x 10 zł. Prosimy o 
rozmienienie pieniążków, co ułatwi nam wydzielanie ich na każdy dzień.  Prosimy zabezpieczyć kopertę tak, aby ewentualne 
monety nie wyleciały z koperty/ portfela. 
 Za rzeczy wartościowe zabrane przez uczestnika oraz za pieniążki nieoddane wychowawcom, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 
Należy zabrać ze sobą: 
- ważną legitymację szkolną- przekazujemy ją wychowawcom w dniu wyjazdu 

- kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (bez karty nie jest możliwy wyjazd 
dziecka!!!)- prosimy o ich przekazanie do 8 czerwca 2018 

- umowę w dwóch kopiach (jedna dla Państwa, druga dla organizatora)- prosimy o ich przekazanie do 8 czerwca 2018 
 
Ważne 
- lekarstwa, które dziecko przyjmuje należy przekazać wychowawcom w dniu wyjazdu wraz z przyklejoną do opakowania kartką 
zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. 
- osoby mające problem z jazdą autokarem aviomarin 30 minut przed odjazdem 
 
W bagażu dziecka powinny się znaleźć: 
 
Ubrania: 
- bielizna na każdy dzień pobytu , bez konieczności prania 
- ubrania na ciepłą (krótki rękaw i krótkie spodenki) i zimną pogodę ( długie spodnie dresowe, bluza, polar) 
- nieprzemakalna kurtka 
- nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, klapki 
- strój sportowy (zajęcia sportowe)  
- nakrycie głowy (czapka z daszkiem lub chusta) 
- dwa stroje kąpielowe, czepek, klapki, okularki pływackie 
- strój na dyskotekę ;) 
 
Kosmetyki i środki higieny osobistej: 
- pasta i szczoteczka do zębów 
- mydło, szampon 
- duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki kąpielowe 
- grzebień/ szczotka do włosów 
- chusteczki higieniczne 
- krem do opalania z filtrem UV, krem po opalaniu 
- klapki pod prysznic 
 
Ponadto: 
- saszetka do zawieszania na szyi (na pieniądze)/ mała torebka/ nerka – wg uznania 
- kieszonkowe 
- długopis i notes 
- książka, gra, przytulanka itp. 
 
Przypominamy,  aby rodzice przygotowujący  kieszonkowe,  przekazali je wychowawcom w podpisanej kopercie podczas zbiórki. 
Ważne jest, aby nie przekazywać banknotów o wysokich nominałach, tylko rozmienić pieniążki.  
Np. 10 razy po 10 złotych. Nasze sugerowane kieszonkowe to 10 złotych, maksymalnie 15 złotych na dzień pobytu. Bardzo 
prosimy o rozmienienie pieniędzy oraz włożenie do podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka koperty. 
 Koperta z dokładnym 11- dniowym rozliczeniem zostanie zwrócona w dniu przyjazdu.  
 
Informację bieżące będą dodawane na stronie organizatora www.olimp24.com lub na profilu na facebooku.  
Nasze strony to: 
- www.olimp24.com 
-www.szkolka-tanca.wroclaw.pl  

http://www.olimp24.com/
http://www.olimp24.com/

