
Informacje odnośnie wyjazdu grup dziecięcych i 
młodzieżowych Mierki 2018 

WYJAZD:  sobota 23 czerwca  
Wyjeżdżamy 3 autokarami - korzystamy z tej samej firmy co w ubiegłych latach. Autokary będą sprawdzone (tak jak co 
roku) w punkcie kontrolnym i dopuszczone do jazdy.  

 

Miejsce spotkania: Parking przy KS Gwardia (ul. Racławicka 132)  

 
I teraz proszę o uważne czytanie ! : ))  
 

Autokar nr 1  
ZBIÓRKA od godz. 8.00 , planowany ODJAZD - godz. 8.45  
W autokarze nr 1 jadą GRUPY: KURO (grupa Jakuba Wiśniewskiego) + RO (grupa Piotra Dziewita) + CZERWONA (grupa 
Moniki Rost) 
 

Autokar nr 2  
ZBIÓRKA od godz. 9.15 , planowany ODJAZD - godz. 10.00  
W autokarze nr 2 jadą GRUPY: SZARA (grupa Zbigniewa Orłowskiego) + RÓŻOWA (grupa Moniki Poświaty) + BRĄZOWA 
(Artura Klepuszewskiego) 
 

Autokar nr 3  
ZBIÓRKA od godz. 10.30 , planowany ODJAZD - godz. 11.15  
W autokarze nr 3 jadą GRUPY: FIOLETOWA (grupa Joanny Sędzik) + NIEBIESKA (grupa Jakuba Osińskiego) + ZIELONA 
(grupa Dominika Tomaszewskiego) + POMARAŃCZOWA (grupa Aleksandry Demianiuk) 
 
Po przyjściu na zbiórkę prosimy o udanie się od razu do wychowawcy grupy swojego dziecka.  
Wychowawcy oddajemy:  
kij, 
legitymację,  
ewentualne leki i wskazówki  
pieniądze (wg uznania)  
…i oczywiście dziecko ;)))  
Po zameldowaniu się dzieci powinny przebywać już w pobliżu wychowawcy, który całą grupę zbierze i wsadzi do autokaru.  
 

UWAGA:  
1. Leki (wszystkie, włącznie z tymi „na wszelki wypadek”) oddajemy wychowawcy.  

2. LEGITYMACJĘ prosimy oddać wychowawcy do rąk własnych. Nie pakować do plecaków ani toreb.  

3. Proszę nie poić dzieci przed drogą do pełna:) odjazd będzie sprawny, a na parkingu nie ma gdzie sikać :( - więc 
biegania na ostatnie siusiu co 5 minut - nie przewiduje się.  

4. Jak co roku - bardzo prosimy o rozsądek w parkowaniu samochodów przy odwożeniu dzieci - AUTOKAR to WIELKI 
POJAZD, jak zastawicie Państwo drogę - to nijak nie wjedzie i będziemy mieli bigos, a nie sprawny wyjazd.  A liczy się 
przede wszystkim to, żeby dzieci mogły bezpiecznie i spokojnie wsiąść do autokaru.  

 

5. Faktury za obóz będą do odebrania przy wyjeździe u p. Izy Bilnik, która również w tym roku będzie pełniła rolę 
koordynatora obozu:)  
 

 


