
                                                 INFORMATOR                                                  
 

                                 II TURNUS  -  21.08.2021 r. do 30.08.2021 r. 

 

Data wyjazdu 21.08.2021 r. 

Godzina zbiórki 9:30 

Godzina odjazdu 10:00 

Miejsce zbiórki 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

al. Powstania Warszawskiego 6  

31-541 Kraków 

Środek transportu Autokar 

Adres obiektu 
Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” 

34-734 Kasinka Mała 

Telefon do Ośrodka (018) 33 13 001 

Telefon do kierownika Ośrodka (018) 33 13 492 

Data powrotu 30.08.2021 r. 

Godzina powrotu 
Wyjazd z Lubogoszczy - godz.11:00 

Przyjazd do Krakowa ok. godz. 12:00  

 

Miejsce planowanego przyjazdu 

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

al. Powstania Warszawskiego 6   Kraków 

Należność za kolonię prosimy wpłacać do 07.08.2021 r. na konto: 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa Lubogoszcz 

Bank PKO BP  nr   93 1020 2892 0000 5602 0591 0734 

Kwota: 1310 zł 

Tytuł wpłaty: wpłata za kolonię na Lubogoszczy 21.08.21-30.08.21 za… (imię i nazwisko dziecka) 

 

Wykaz rzeczy potrzebnych na kolonię: 
1. Dres 

2. Piżama 

3. Kurtka nieprzemakalna (peleryna) 

4. Bielizna osobista 

5. Kilka par skarpetek 

6. Ręczniki 

7. Przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów itp.) 

8. Spodnie długie (2 pary) 

9. Spodnie krótkie (2 pary) 

10. Koszulki bawełniane (5 szt. min.) 

11. Sweter, bluza 

12. Strój kąpielowy 

13. Obuwie sportowe, sandały sportowe  

14. Klapki pod prysznic 

15. Krem z filtrem do opalania/ na komary  

16. Czapka,/kapelusz 

17. Maseczka do zakrywania okolic nosa i ust 

18. Żel antybakteryjny 
 

                                                 

      Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa położona jest na zboczu góry Lubogoszcz,  

w otoczeniu lasu bukowo-leszczynowego z dala od  wielkomiejskiego zgiełku. Na 

terenie Ośrodka znajdują się boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, 

miejsce na ognisko. W Ośrodku znajduje się stołówka, świetlica z TV, salka 

taneczna oraz świetlica z kominkiem, stołami do ping-ponga, piłkarzykami  

i sprzętem dyskotekowym.                                

 

Cena obejmuje: 

 
- zakwaterowanie /8 osobowe domki i 4,5,6 osobowe pokoje w dwóch budynkach 

stałych z węzłem sanitarnym i nieograniczonym dostępem do wody ciepłej i zimnej 

- wyżywienie /4 posiłki dziennie/ 

- opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej 

- całodobową opiekę pielęgniarską 
- ubezpieczenie uczestnika 

- transport  

- korzystanie z pełnej oferty programowej kolonii 

 

 

 

W związku ze stanem epidemicznym, z uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci i pracowników Bazy (zgodnie  

z wytycznymi MEN, GIS, MZ) – Nie będą możliwe 

odwiedziny dzieci przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


