
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 
WYCIECZKĘ  W DNIACH 1  – 9 VII 2021 

 

WYJAZD:  1 VII 2021 (CZWARTEK) –   godz. 14.00  – Msza Św. w kościele w Poroninie – pakowanie – 

parking przy Urzędzie Gminy w Poroninie 

POWRÓT:  9 VII 2021 (PIĄTEK) – godziny poranne 
 

Telefon:         Ks. Arkadiusz  +48 505 142 381 
 
1. Uczestnikami wycieczki będzie się opiekowało: 3 wychowawców i pilot wycieczki. Wyjazd zgłoszony do 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 
 
2. Dzieci otrzymają identyfikatory, dzięki czemu będą łatwo rozpoznawalne. Identyfikatory będą zawierały 
m.in.  telefony, ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka.  
 
3. AUTOKAR: (Maxbus z Bukowiny Tatrzańskiej) nowy i luksusowy. 
 
4. PIENIĄDZE: Prosimy o zaopatrzenie dzieci w drobne Euro, ponieważ toalety mogą być płatne 0,50 Euro. 
Prosimy o uczulenie dzieci, że w miejscach zatłoczonych zdarzają się kradzieże, dlatego ważne jest aby 
każdy strzegł swych dokumentów i pieniędzy. Cena zawiera wszystkie wstępy do planowanych obiektów, 
więc pieniądze które dadzą Państwo dzieciom są przeznaczone na ich własne wydatki, pamiątki.  
Obowiązującą walutą na całej trasie przejazdu jest Euro  
Przykładowe ceny: woda mineralna mała 0,5 Euro, porcja lodów ok. 2,5 Euro   pizza ok 8 Euro, Pepsi 1 Euro 
 
5. DOKUMENTY: Prosimy o przygotowanie dokumentów dziecka: dowód osobisty lub paszport + 
legitymacja szkolna z PESEL oraz o sprawdzenie czy dokument jest ważny!! 
 
6. UBRANIE: Zabieramy: nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, ciepły sweter, parasol, kremy ochronne, 
wygodne obuwie, strój kąpielowy. Zabieramy małą poduszkę do autokaru. Szampon, mydło, szczoteczkę i 
pastę do zębów, ręcznik na plażę! 
 
7. WYŻYWIENIE:  
Zabieramy jedzenie na drogę. Zalecamy suchy prowiant:  kanapki z serem, 7days i wodę do picia.  
ŻADNYCH:  chipsów, napojów gazowanych, kanapek z szynką.  
W ostatnim dniu rano zjemy śniadanie w hotelu, w drodze powrotnej posiłek we własnym zakresie. 
 
8 LEKI, ALERGIE: Jeśli dzieci zażywają jakieś leki lub są alergikami, prosimy o poinformowanie opiekuna  
i pilota grupy.  
 
9. Korzystanie z telefonu komórkowego: Włochy - Unia Europejska. W hotelu WiFi. 
 
10. UBEZPIECZENIE: Grupa jest ubezpieczona w Warta Travel nr polisy 920016536435. Nie jest wymagane 
żadne dodatkowe ubezpieczenie ani karta EKUZ. 
 
11. OPIEKA i ORGANIZATOR nie odpowiada za zgubione lub skradzione pieniądze lub cenne rzeczy: 
Telefony, tablety itp… Rodzice dają je na własną odpowiedzialność!!! Pieniądze i dokumenty uczestnicy 
mogą zdeponować u wychowawców. 
 
12.  Na rozpoczęcie wycieczki będzie Msza Św. – proszę, aby uczestnicy wyspowiadali się na koniec roku 
szkolnego. 
 
13. Testy Covid (kartka załącznik).                                                                                            Ks. Arkadiusz Zych 


