W A K A C J E 2019 z TROLIKIEM – to już nasz 22 OBÓZ

WŁOCHY

Atlanica+San Marino+Mirabilandia

TERMIN: 12 lipca – 22 lipca 2019
Miejsce: Hotel Bellelli w Cesenatico
http://www.casavacanzebellelli.com/pl

Koszt dla dzieci z sekcji UKS Trolik - 1350 zł
koszt dla dzieci nie z UKS Trolik - 1400 zł
(z wycieczkami dla Trolików 1550, dla pozostałych dzieci 1600)

ZEBRANIE w PSP NR 5
w dniu 7 maja (wtorek) o godz. 17.00

można dokonywać wpłat podczas zebrania (gotówką) lub po przelewie całej
kwoty i wtedy wystawiamy rachunek
karty uczestnika rozdamy na zebraniu lub dostępne na stronie www.trolik.pl
subkonto UKS Trolik specjalne dla obozu we Włoszech:
PEKAO S.A. ODDZIAŁ OPOLE 84 1240 1633 1111

0010 0234 3535
przelewy z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka -Włochy
KIEROWNIK:
mgr Przemysław Parkitny

– tel. 660 740 382 po godz.16.00 , e-mail: ukstrolik@trolik.pl

w cenie:
1. przewóz luksusowym autokarem z Opola, wc, klimatyzacja, dvd
2. zakwaterowanie Hotel Bellelli w Cesenatico-Włochy, nad samym
morzem
3. noclegi w pokojach 6,5,4-osobowych, wc, prysznicem i
umywalką,
4. wyżywienie – 3 posiłki dziennie,
5. opieka 24/h kwalifikowanej, sprawdzonej i doświadczonej kadry
wychowawczej,
6. ubezpieczenie NW i KL na przejazd i okres trwania obozu,
7. dyskoteka, boiska, plaża prywatna z leżakami i parasolami,
8. wycieczka na bunkry z II wojny światowej,
9. wycieczka po Cesanetico, port, targ rybny i inne…
10.
suchy prowiant i napój na wycieczki,
11.
opieka polskiego ratownika i pielęgniarki,
12.
po uzgodnienu z rodzicami możliwość
przechowywania uczestnikom kieszonkowego w kasetce i
wypłacanie stopniowe przez wychowawcę,
Dodatkowo płatne po kosztach:
https://www.youtube.com/watch?v=mn4IsGiO6ws
wycieczka do San Marino, Aqua Parku Atlatica, Mirabilandii
wraz z wejściami i opłatami parkingowymi, przewodnik,
Prosimy zabrać ze sobą:
1.

ubrania sportowe na zajęcia sportowe, dresy, obuwie sportowe,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stróje kąpielowe i ręczniki,
okrycia przeciwdeszczowe i wygodne buty na wycieczki turystyczne,
paszporty lub dowody tymczasowe,
EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
kremy z filtrami przeciwsłonecznymi !
białe lub jasne okrycia głowy,
dobry humor 







Szczegółowy program na stronie www.trolik.pl
Zobacz inne obozy TROLIKA w galerii, z nami się opłaca, bardzo dobra cena i dziecko się nie nudzi!

UKS TROLIK najlepsze sekcje unihokeja i cyrkowa w Opolu zapraszają!
Przekaż 1 % podatku – to nic nie kosztuje - Nr KRS 0000628318

