
INFORMATOR 

 
SURWIWAL 02.08.2021 r. do 15.08.2021r. 

 

Data wyjazdu 02.08.2021 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 18 33 13 001 

Telefon do kierownika Ośrodka 18 33 13 492 kom. 664 121 196 

Telefon do kierownika Kolonii 

Kazimierz Helizanowicz 

601 414 508 

Data powrotu 15.08.2021 r. 

Godzina powrotu 
Wyjazd z Kasinki Małej - 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 19.07.2021 r. na konto: 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa Lubogoszcz 

Bank PKO BP  nr   93 1020 2892 0000 5602 0591 0734 

Kwota: 1540,00 zł 

Tytuł wpłaty: wpłata za kolonię na Lubogoszczy  02.08.21-15.08.21 r. za…(imię i nazwisko dziecka) 

 

Wykaz rzeczy potrzebnych na kolonię: 
1. Dres,  

2. Piżama 

3. Kurtka nieprzemakalna (peleryna przeciwdeszczowa) 

4. Bielizna osobista 

5. Kilka par skarpetek 

6. Ręczniki mały i duży 

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

8. Spodnie długie (2 pary) 

9. Spodnie krótkie (2 pary) 

10. Koszulki bawełniane (5 szt. min.) 

11. Sweter, bluza polarowa 

12. Strój kąpielowy, strój dyskotekowy 

13. Obuwie sportowe, buty trekkingowe, sandały sportowe  

14. Klapki pod prysznic 

15. Krem z filtrem do opalania/ na komary, medykamenty na kleszcze  

16. Czapka z daszkiem,/kapelusz, czapka zimowa, rękawiczki robocze ogrodnicze 

17. Nóż (scyzoryk) lub finka 

18. Mały plecak na wycieczki 

19. Śpiwór (jakikolwiek) do spania w lesie 

20. Latarka czołówka (ostatecznie ręczna) 
21. Maseczka do zakrywania okolic nosa i ust oraz żel antybakteryjny 

                             

Cena obejmuje: 

 

− zakwaterowanie /3,4,5,6 osobowe pokoje w dwóch budynkach stałych  

z pełnym  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 uczestników z Krakowa/ KSOS/ do Kasinki Małej 

− korzystanie z pełnej oferty programowej kolonii 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

Prosimy, aby dzieci nie brały ze sobą rzeczy cennych, kosztownych. Ze względu 

na ryzyko zgubienia lub kradzieży. Telefony komórkowe mile widziane, będą 
deponowane u wychowawców i wydawane dzieciom w  uzgodnionych 

godzinach, w celu korzystania z takich aplikacji jak kompas oraz do kontaktów 

z osobami bliskimi. 
 

− pieniądze są deponowane u wychowawców i wydawane dzieciom na 

życzenie, chyba, że rodzic na piśmie zadysponuje inaczej; 

− będzie wyjście do Kościoła w Niedzielę, chyba, że rodzice na piśmie   

oświadczą, że sobie nie życzą, żeby ich dziecko szło do Kościoła na Mszę 
św.; 

− telefony komórkowe są deponowane u wychowawców i wydawane 

dzieciom w uzgodnionych godzinach, w celu używania aplikacji oraz 

kontaktów z osobami bliskimi; 

 

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. 
 

 

 

 


