Poniedziałek
Paintball

Wtorek
1) Planetarium
astonomiczne
2) Warsztaty
artystyczne

Środa/ Czwartek
Prawdziwy biwak
( z noclegiem)

Piątek
Igrzyska sportowe
Sobota
Energylandia

•

•
•

Organizacja:
9: 00 zbiórka w CJO Madison,
podział na grupy przez
nauczycieli, przedstawienie
zasad obozu, zajęcia w salach.
15: 30- powrót do Limanowej,
8:45 – zbiórka w CJO Madison,
9:00 – wyjazd do
obserwatorium w Lubomirze,
13:00 –warsztaty plastyczne
przy LDK Limanowa,
15: 30- koniec dnia drugiego
☺
9.00 zbiórka i wyjazd do
Niedzicy (Sosnowa Polana)

Prosimy o zabranie:
Ubrania do pobrudzenia. Obuwie
sportowe. Dodatkowo w plecaku biała
koszulka bawełniana do zrobienia
naprasowywanek.

9.00 zbiórka

Strój sportowy, obuwie halowe

7:45 – Zbiórka tradycyjnie plac przy Krasickim
17. 30 – Wyjazd z Energylandii
19/ 19:30 – Powrót do
Limanowej

Prosimy o wcześniejsze
poinformowanie, jeżeli rodzic zechce
pojechać ze swoim dzieckiem, jak
również jeśli Państwo planują zapisać
dodatkowego uczestnika na wyjazd do
parku rozrywki (do poniedziałku
25.06.2018r). Opłata za dorosłego 150
zł, za dziecko 120 zł. Cena zawiera:
ubezpieczenie, przejazd autorkarem,
bilet wstępu +frytki i napój

Pędzelek ok. 3cm, nakrycie na głowę,
gorsze ubranie na przebranie.

Dobry humor! ☺
Namiot na jak największą liczbę osób
(jeśli można to 6-8 osób). Śpiwór,
prowiant suchy, Państwa zdaniem
rzeczy potrzebnych na biwaku.
Kurki przeciwdeszczowe/ peleryny,
czapeczki na głowę, filtry na słońce,
klapki pod prysznic, ręcznik, szczoteczka
do zębów, latarka, drobne na zakupy na
Słowacji (złoty lub euro)

Prosimy o telefoniczne (nr 501 585 966) lub mailowe poinformowanie CJO Madison o udziale
dziecka w noclegu, udzielenie informacji na temat posiadanego namiotu i liczby miejsc w
nim, w celu przygotowania przez nas podziału uczestników.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu biwaku z powodu złych warunków
atmosferycznych
Prosimy o poinformowanie nas jezeli dziecko zażywa leki, bądź bierze tabletki lokomocyjne.
Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie nam najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu tj.
25.06.2018 zgody na wyjazd do parku rozrywki - Energylandia, jak również oświadczenia o
polityce prywatności.

