WYCIECZKA DO INWAŁDU K/ WADOWIC
Parku Miniatur, Rozrywki I Warowni
13.07.2022 w ramach
Półkolonii Językowo-Sportowej SPEAKER- Dębinówka
6:30 - 7:00 zbiórka w Dębinówce (prosimy o punktualność, czeka nas długa droga)
7:10 – WYJAZD (wczesne wstanie można odespać w autokarze;)
10:20 – dojazd na miejsce, wejście na teren Parku Rozrywki; dzieci podzielone będą na grupy,
zgodnie z podziałem na grupy językowe; każda grupa pod opieką co najmniej 2 opiekunów poruszać
się będzie po parku w sposób nadzorowany, tj. do wyboru będą 2-3 rozrywki sąsiadujące ze sobą,
po czym grupa przenosić się będzie dalej; międzyczasie dzieci mogą zjeść drugie śniadanie, popijać
swoje napoje, uzupełniać butelki wodą butelkowaną z naszych zasobów, zakupić coś drobnego do
jedzenia; około godz. 13:00 zjemy na miejscu obiad i kontynuujemy zabawę (park) i zwiedzanie
(miniatury budowli świata, warownia)
15:30 zbiórka,
15:45 wyjazd do Wadowic: krótki spacer na rozprężenie po rynku wadowickim, w tym pobyt przy
Domu Papieża oraz odliczenie kroków między Domem a Kościołem, symboliczna kremówka papieska
w drodze powrotnej do autokaru
17:00 wyjazd z Wadowic do Tyczyna; UWAGA – przyjazd i odbiór z parkingu pod
MARMAXem/UNIMETem (sklep spożywczy/narzędziowy w Tyczynie) (nie chcemy korkować
Dębinówki, to z doświadczeń lat ubiegłych, poza tym znacznej większości z Państwa będzie to na
rękę;
20:00 – 20:15; przewidywana godzina powrotu: będziemy informować Państwa smsem o godz.
wyjazdu z Wadowic i godz. przewidywanego dojazdu do TYCZYNA (PARKING MARMAX)
Co należy wziąć:
• Ubranie odpowiednie do pogody, najlepiej długie dresy/ legginsy, skarpetki, buty sportowe,
• Czapka przeciwsłoneczna, kurtka przeciwdeszczowa, choć nie są przewidywane upały można
wziąć emulsję z filtrem,
• Drugie śniadanie i przekąski, rozsądnie dobrane, w tym 2 butelki napoju, najlepiej wody
niegazowanej,
• Jeśli dziecko przyjmie rano lek na chorobę lokomocyjną prosimy o informację oraz
ewentualnie dawkę leku na powrót, którą zaaplikujemy, jeśli jest to konieczne,
• Trochę gotówki na ewentualne pamiątki w Inwałdzie czy Wadowicach, jedna atrakcja w parku
jest dodatkowo płatna – tor pontonowy, około 15 zł od osoby, jeśli dziecko koniecznie chce z
tej atrakcji skorzystać; pozostałe atrakcje są w cenie wejściówki,
• Prosimy, by wszelki sprzęt i jedzenie dzieci miały spakowane w plecakach, nie torbach czy
workach, które niosłyby w ręku,
• Należy też zabrać HUMOR, KULTURĘ i DOBRE ZACHWANIE, w tym posłuszeństwo wobec
wszystkich opiekunów – zgodnie z Regulaminem Półkolonii, dla zdrowia i bezpieczeństwa
dzieci,
• Telefony kontaktowe w razie pilnej potrzeby kontaktu:
Marzena 693 542 900

Bartosz 530 877 859

