INFORMACJE PRAKTYCZNE

DATA

GODZ.
ZBIÓRKI

WYJAZD/ZAJĘCIA

1 lipca

PLANOWANY
KONIEC/POWRÓT

Urodzinki Lwówka zapraszamy całe rodziny do zabawy od 17.00
Warsztaty zdobienia
ekologicznych worków na
plecy

10.00

12.00

Wyjazd na wrotki i do kina

10.00

17.00-18.00

4 lipca

Wyjazd do Łaciatej Wsi

9.30

18.00-19.00

5 lipca

Wyjazd do Międzyzdrojów

7.00

22.00-23.00

8 lipca

Noc Gier

20.00

24.00

9 lipca

Wyjazd do Poznania na
Paintball

11.30

16.30-17.00

10 lipca

Wycieczka rowerowa

9.00

15.30-16.30

11 lipca

Wyjazd do Majalandu

10.00

18.00-19.00

12 lipca

Warsztaty wokalne z
Sandrą Rugałą

9.00

12.00

2 lipca
3 lipca

12 lipca

UWAGI

prosimy zabrać prowiant i/lub środki na
zakup przekąsek w kinie (nie
zapewniamy wyżywienia)
na miejscu dzieci dostaną poczęstunek w
postaci placka drożdżowego i napojów,
prosimy o zapewnienie kanapek i
napojów na drogę, w drodze powrotnej
możliwa wizyta w McDonalds
prosimy o zabranie prowiantu na drogę,
nakrycia głowy, kremu z filtrem, jeśli
będzie upał, można zabrać mały ręcznik strój kąpielowy NIE JEST POTRZEBNY
w cenie zapewniamy dwudaniowy obiad,
w drodze powrotnej zatrzymamy się np.
na stacji, gdzie będzie można kupić coś
do picia i jedzenia
zapewniamy wodę, ciasteczka i pizzę
można zabrać swoje kanapki i napoje
wyjazd dla dzieci od 8 lat
zapewniamy pizzę na miejscu
prosimy zabezpieczyć napoje na drogę,
nakrycie głowy, na miejscu zapewniamy
kiełbaski z ogniska, bułki, wodę
park rozrywki jest pod gołym niebem,
prosimy dostosować ubiór, w razie
upałów pamiętać o nakryciu głowy
kremie z filtrem, prosimy zabezpieczyć
dziecko w prowiant i/lub pieniądze na
miejscu są budki z jedzeniem, ale nie
zapewniamy obiadu, w drodze powrotnej
możliwa wizyta w McDonalds

od 17.00 zapraszamy całe rodziny na zakończenie lata z MGOK i biblioteką na plac za MGOK

Opłaty za wyjazdy i zajęcia przyjmujemy wyłącznie przelewem
Prosimy o dokonywanie wpłat na kontoPKO BP O/Nowy Tomyśl 33 1020 4144 0000 6402 0119 5064
odbiorca przelewu MGOK Lwówek
tytuł przelewu:Wakacje 2019 oraz imię i nazwisko dziecka
kwota
przelewu:
suma
kosztów
wyjazdów
……………………………………………………………………….

Pieniądze należy wpłacić do 21.06.2019

na

które

dziecko

jedzie

