
 

 
 

LATO W MIEŚCIE NA SPORTOWO 2020                   24 – 28.08.2020 r. 

 
Harmonogram może ulec zmianie ze względów organizacyjnych lub pogodowych. 

 
 prosimy, żeby dzieci miały wygodnie obuwie sportowe (sandały i klapki – nie).  

 zawsze dzieci zabierają II śniadanie i napoje !!! (od nas mogą zawsze dostać wodę w butelce) 

 godzina zbiórki jest obowiązkowa – na spóźnionych nie czekamy i nie dzwonimy po nich !!! 

 zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00  

 na wycieczki dzieci ubierają się stosownie do miejsca wyjazdu, zabierają Aviomarin (lub inny lek w razie stosowania) oraz picie 

(niegazowane) i przekąski (bez czekolady). 
 

BARDZO PROSZĘ, ABY DZIECI BYŁY OBECNE PRZY PAKOWANIU PLECAKÓW NA WYJAZDY, PONIEWAŻ PÓŹNIEJ NIE WIEDZĄ CO MIAŁY W 

PLECAKCH I CZY WSZYSTKO JEST ZABRANE. 

BARDZO PROSZĘ, ABY DZIECI NIE ZABIERAŁY ZE SOBĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (ORAZ TABLETÓW, ITP.) – MOSiR NIE 

BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE. DZIECI W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI 

ROZMOWY Z RODZICEM ZAWSZE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TELEFONU MOSIR – RÓWNIEŻ PODCZAS WYJAZDÓW. 

 

zbiórka o godz. 8.00 na boisku przed budynkiem. 

rodziców i inne osoby przyprowadzające i odbierające dzieci prosimy o niewchodzenie do budynku. 

przy odbiorze dzieci nasi wolontariusze będą przyprowadzać je do Państwa. 

przypominamy o obowiązku dostarczenia w poniedziałek oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.  

dzieci rano będą miały mierzoną temperaturę, w ciągu pobytu u nas będą myły i dezynfekowały ręce tak często, jak 

będzie potrzeba. 

zrobimy wszystko, aby nasza akcja przebiegała bezpiecznie - prosimy Państwa i dzieci o współpracę w tym zakresie. 

24.08. 

Poniedziałek 

25.08. 

Wtorek 

26.08. 

Środa 

27.08. 

Czwartek 

28.08. 

Piątek 

zbiórka 8.00 – 8.15 
  
 
- pływalnia 
- zajęcia sportowe 
- obiad 

zbiórka 8.00 – 8.15 
  
 
wyjazd: 
Park Linowy w Wołominie 
- zajęcia sportowe 
- obiad 

zbiórka 8.00 (!!!) 
 
wyjazd: 
Frajdalandia (Iłów) 
 
- obiad na wyjeździe 

zbiórka 8.00 – 8.15 
  
 
- pływalnia 
- zajęcia w Miasteczku 
Ruchu Drogowego w 
Ząbkach 
- obiad 

zbiórka 8.00 – 8.15 
  
 
- pływalnia 
- teatr 
- obiad 
- zajęcia sportowe 
 
 

zabieramy: 
 
- strój na pływalnię 
(klapki, ręcznik, strój) 
 

 

zabieramy: 
 
„drobne” na pamiątki  
 

zabieramy: 
 
- strój na pływalnię 
(klapki, ręcznik, strój) 
 
-rolki / wrotki / deskorolkę 
/ hulajnogę (rower  - nie) 
 

zabieramy: 
 
- strój na pływalnię 
(klapki, ręcznik, strój) 
 


