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Lista rzeczy do zabrania:

1. Ciepła bluza lub sweter (min 2 pary)
2. Obuwie zimowe (2 pary obowiązkowo)
3. Ciepła kurtka zimowa oraz polar lub druga kurtka (2 szt)
4. Kombinezon (na narty obowiązkowo), Korbielów: jeśli brak kombinezonu – kilka par  

spodni na zmianę, druga kurtka, polar) 
5. Odzież termoaktywna sugerowana na narty. 
6. Rajstopy, getry (kilka par)
7. Czapka, szalik, rękawiczki (minimum po sztuki), kominiarka na narty. 
8. Bielizna na zmianę + ciepłe skarpety, 
9. Piżama
10. Obuwie do chodzenia po obiekcie – pantofle oraz obuwie sportowe
11. Strój kąpielowy
12. Ręcznik kąpielowy
13. Ręcznik na basen 
14. „Motylki” na basen, kółko, można zabrać czepek
15. Klapki na basen
16. Mały plecak
17. Przybory toaletowe  (pasta, szczoteczka,  mydło, szampon itp.)
18. Tłusty krem ochronny
19. Kubek na napoje (najlepiej  nietłukący)
20. Według uznania: sanki, NARTY, BUTY, KASK, inny sprzęt  zjazdowy 
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Czego zabierać NIE WOLNO:

1.Noży i innych ostrych narzędzi
2.Niebezpiecznych zabawek (np. procy)
3.Zapałek, zapalniczek
4.Napojów w butelkach szklanych

Leki: Wszystkie leki zażywane  przez dzieci stale i tymczasowo należy 
spakować do odrębnego zamykanego pojemnika z dokładną instrukcją 
podawania (pod instrukcją musi znajdować się czytelny podpis rodzica)

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYPOCZYNKU WŚRÓD DZIECI: 
BÓL GARDŁA, GŁOWY, BRZUCHA, TEMPERATURA, BIEGUNKA 
(elektrolity).
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Szanowni Rodzice! 

Po godzinie 18:00 nie wykonujemy połączeń 
telefonicznych do uczestników zimowiska.  Zalecany 

telefoniczny kontakt z uczestnikami 
w przerwie po śniadaniu oraz po obiedzie. 

W porze nocnej telefony komórkowe uczestników 
będą zdeponowane u wychowawców. 

Po godzinie 18:00 oraz w innych ważnych sprawach,  
dostępne są nr telefonów ośrodka, wychowawców 

oraz kierownika zimowiska całodobowo. 
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Otrzymaliśmy informację z obiektu 
w Czarnogórze, który ma dużo zapytań 

o termin 29 czerwca 2019 – 6 lipca 2019, 
że informację o rezerwacji musimy potwierdzić 

do dnia 20 stycznia 2019r. 
Dlatego do dnia 19 stycznia 2019r. (sobota) 

prosimy o deklarowanie chęci uczestnictwa w 
kolonii podczas wakacji.   Minimalna liczba 

uczestników to 31 osób. Zapisanie dziecka to 
przelanie  zaliczki w wysokości 400 zł 

na konto bankowe Stowarzyszenia Młoda Alwernia 
79 8444 0008 0000 0112 6323 0001 

(w tytule: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem: 
kolonia 2019)



 
KOLONIA 2019 – DOBRA VODA – CZARNOGÓRA  

 

Po raz kolejny  zamierzamy zorganizować KOLONIĘ dla dzieci i młodzieży podczas WAKACJI 2019r. Tym razem  

w Czarnogórze. Wyjazd 28 czerwca 2019r. Powrót 7 lipca 2019r.  W programie kolonii plażowanie, rejs statkiem                 

po Jeziorze Szkoderskim animacje w grupach, wycieczka i zwiedzanie KOTORU z przewodnikiem, w drodze powrotnej 

rekreacja w RESORT SOLARISS BEATH RESORT w Chorwacji. Koszt kolonii to 2200 zł. Kwota obejmuje: przejazd 

komfortowym busem euro 6 z klimatyzacją i DVD, 7 noclegów w miejscowości DOBRA VODA, wyżywienie, opiekę pilota, 

wycieczki zawarte w programie (Kotor rejs po jeziorze Szkoderskim), ubezpieczene NNW, KL, OC, ubezpieczenie TFG 

noclegi w pokojach z łazienkami, całodzienne wyżywienie, opiekę ratownika, opiekę pilota, opiekę wykwalifikowanej KADRY, 

bilety wstępów.  

                                    SZCZEGÓŁY i AKTUALNOŚCI NA  www.smalw.pl  

 
Dokumentem do przekraczania granic dla dziecka jest PASZPORT !  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISY OD DNIA 19 STYCZNIA 2019r. ZALICZKI W WYSOKOŚCI 400 zł  

należy przelewać na konto Stowarzyszenia Młoda Alwernia 79 8444 0008 0000 0112 6323 0001 (w tytule: imię i nazwisko 

dziecka z dopiskiem kolonia 2019). Minimalna liczba uczestników to 31 osób.   

 
  

Organizator zastrzega sobie możliwość indywidualnego doboru uczestników kolonii.  
  Powyższe informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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