Szanowni Państwo poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące półkolonii .
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny na 504 508 861
INFORMACJE NA PÓŁKOLONIĘ
1. Dziecko można przyprowadzać do klubu od godziny 7.00.
2. Dziecko należy odebrać do godziny 16.30. ( jeżeli jest problem z dojazdem proszę o kontakt
telefoniczny).
3. Dziecko ma zapewnione śniadanie i obiad oraz napoje w trakcie posiłków oraz do picia wodę
mineralną w klubie.
4. Dobrze, jeśli dziecko ma przekąskę typu owoc lub drożdżówka ,którą lubi .Czasami przerwa między
posiłkami może okazać się dla dziecka za długa ( szczególnie dla młodszych dzieci ).
5. Na wyjścia dziecko powinno mieć ze sobą buteleczkę 0,5 napoju.- nie zapewniamy dzieciom
napojów w trakcie wyjść. ( Opiekunowie mają ze sobą wodę mineralną wiec jak dziecku skończy się
picie mogą dolać do buteleczki ,ale konieczne jest posiadanie pojemniczka na picie).
6. Dziecko powinno posiadać : strój odpowiedni do pogody bo codziennie jesteśmy na zewnątrz .
7. Dobrze jeśli dziecko ma buty na zmianę w klubie chodzimy w skarpetkach, ale na obiady lub w
galerii wygodniej będzie w obuwiu zmiennym. Dzieci po klubie oraz w różnych innych miejscach- np:
park trampolin muszę mieć skarpetki.
8. Dziecko ma mieć ze sobą maseczkę – w trakcie zajęć nie będzie ona używana tylko na przejścia w
galerii lub w innych miejscach publicznych ( podczas wszystkich atrakcji dziecko jest bez maseczki)
9. Konieczna będzie dezynfekcja dłoni jeśli dziecko ma alergię na ogólnie dostępne preparaty prosimy
,aby miało swój środek do dezynfekcji dłoni.
W porannych godzinach wejścia do Galerii są zamknięte można dostać się na poziomie -1 od
strony Ofiar Katynia ( duży parking przy zajezdni autobusów ) .
Gdy stoją Państwo przed wejściem ( które jest zamknięte o tej porze) trzeba się kierować na lewo
do metalowych drzwi i windą na 2 piętro.
W razie problemów z dotarciem proszę dzwonić.
NALEŻY KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PODPISANĄ DOSTARCZYĆ DO KLUBU PRZYNAJMNIEJ TYDZIEŃ
PRZED ROZPOCZĘCIEM PÓŁKOLONII .

