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Zezwolenie Wojewody Pomorskiego na organizację imprez turystycznych Nr 061, Rejestr 
Ministerstwa Gospodarki Departamentu Turystyki Nr03059 

 
 
 

KARTA WYJAZDU   
 

     Hotel Austeria Ciechocinek 24.06-29.06.2018 
 

1. Miejsce zgrupowania-godziny wyjazdu i powrotu z: 
 

 

a) BYDGOSZCZY: 
- wyjazd 24.06.2018 (niedziela), godz.11.00 - zbiórka o godz. 10.40 

          Parking przy Hali Łuczniczka, Bydgoszcz,  ul. Toruńska 59 

- powrót 29.06.2018 (piątek), ok. godz. 14.00 

          Parking przy Hali Łuczniczka, Bydgoszcz,  ul. Toruńska 59 

b) GDAŃSKA: 
- wyjazd 24.06.2018 (niedziela), godz.10.00 - zbiórka o godz. 9.40 

           Parking przy CH Auchan, Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3 

- powrót 29.06.2018 (piątek), ok. godz. 15.00 

           Parking przy CH Auchan, Gdańsk ul. Szczęśliwa 3 

c) TORUNIA: 
- wyjazd 24.06.2018 (niedziela), godz.12.30 - zbiórka o godz. 12.10 

            Parking przy Szkole Podstawowej Nr 32, Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 

- powrót 29.06.2018 (piątek), ok. godz. 13.00 

            Parking przy Szkole Podstawowej Nr 32, Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 
 

Po przybyciu na miejsce prosimy, na liście umieszczonej na szybie autokaru, odnaleźć imię i nazwisko swojego dziecka i 
przekazać je wychowawcy. Każda osoba-kierownik, wychowawca, instruktor-posiada identyfikator. Podpisany bagaż należy 
umieścić w luku bagażowym w autokarze. Prosimy rodziców o nie wchodzenie do autokaru. 
 

2. Kierownik obozu:  Anna Sułkowska, tel. 504 797 069 
 

3. Adres placówki: 

    HOTEL AUSTERIA*** CONFERENCE & SPA ul. Bema 32, Ciechocinek, tel. 54 231 70 00 
 

4. Wykaz rzeczy do zabrania: 
Mały plecak do noszenia swoich rzeczy, bidon lub plastikowa butelka na wodę (woda z dystrybutora dostępna całodobowo), przybory toaletowe 
(w tym min. dwa ręczniki + jeden plażowy), duże opakowanie chusteczek higienicznych, dwie pary obuwia sportowego, strój na zajęcia 
tenisowe, sandały, kapcie, klapki pod prysznic, bielizna osobista, strój kąpielowy, odzież na ewentualną niepogodę w tym kurtka i polar lub 
ciepły sweter, nakrycie głowy chroniące przed słońcem, kremy do opalania i środki przeciw ukąszeniom (szczególnie dla dzieci wrażliwych). 

 

Uwaga ! 
 

 W PRZYPADKU ODWIEDZIN I ODBIORU DZIECI PRZEZ INNE OSOBY NIŻ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE 
WYMAGANE JEST PISEMNE UPOWAŻNIENIE, DOSTARCZONE DO BIURA CT GABI NAJPÓŹNIEJ DO DNIA WYJAZDU 

 W razie przyjmowania przez dziecko (na stałe lub w trakcie obozu) jakichkolwiek  lekarstw prosimy o spisanie na kartce jakie są to lekarstwa 
(na jaką chorobę), jak dziecko ma je przyjmować i do kiedy oraz zgłosić ten fakt wychowawcy przed wyjazdem na obóz. 

 Informujemy, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, aparaty, środki płatnicze i inne wartościowe rzeczy 
zabierane przez dzieci. Prosimy o telefonowanie w czasie trwania ciszy poobiedniej (patrz ramowy plan dnia). Telefony komórkowe będą 
zdeponowane u wychowawcy w czasie trwania zajęć, posiłków i ciszy nocnej. 

 Doba rozpoczyna się 24.06.2018 obiadem, a kończy 29.06.2018 śniadaniem. Prosimy, aby na czas podróży dzieci nie zabierały słodyczy i 
napojów gazowanych oraz słodkich.  

 Kierownik obozu dysponuje telefonem służbowym o numerze 504 797 069. W ważnych sprawach prosimy dzwonić w godz. 16.00-18.00. 
 Zachęcamy do wizyty na naszym profilu Centrum Tańca Gabi  na Facebooku, na którym umieszczać będziemy zdjęcia z kolonii. 

 

PLAN DNIA:     
 

8.15 – Pobudka 
9.00 – Śniadanie 
10.00-13.15 – Zajęcia tematyczne (taneczne, z wychowawcą, plastyczne, wyjścia w plener) 
14.00– obiad 
14.30 – 15.30 – Cisza poobiednia 
15.30-18.15 – Zajęcia tematyczne (taneczne, z wychowawcą, plastyczne, wyjścia w plener) 
18.45 – kolacja 
19.30 – 20.30 – Impreza wieczorna 
20.30 – Toaleta wieczorna 
21.30 – Cisza nocna                                                                  


