LETNIA Akademia Aikido 2022 Rudno
Wyjazd:

25.06.2022 SOBOTA – czas podróży ok. 5,5 h (pociąg + autobus)

Zbiórka:

Warszawa Zachodnia, zbiórka o godzinie 8.15 na peronie VI (peron do sprawdzenia w związku z
remontem dworca na chwilę obecną jest to peron j.w.) wysiadamy na stacji Zbąszynek
Pociąg nr 38100 o nazwie „GÓRSKI” (odjazd 9.32)– proszę przybyć punktualnie NA ZBIÓRKĘ 8.15!

Formalności: osoby niepełnoletnie obowiązkowo karta kolonijna, umowa, WAŻNA legitymacja szkolna.
Lekarstwa:

opieka medyczna zapewniona jest przez Polskie Centrum Sztuk Walki (lekarz będzie na zbiórce i
obecny na całym obozie), rodzice dzieci zażywające leki (alergie etc.etc) proszeni są o
przygotowanie w oddzielnym, podpisanym pojemniku lekarstw wraz z dawkowaniem i przekazaniem
kadrze. Jeżeli są wskazania odnośnie diety, prośba o umieszczenie informacji w karcie kolonijnej i
zgłoszenie na mail: marcin@aikido.warszawa.pl – do środy do 22 czerwca.

Zabieramy:

kimona, dresy, boken, jo (dzieci tylko jo), klapki, buty sportowe, kąpielówki, czapkę, kremy z filtrem
do opalania - no i resztę majtki, skarpetki …

Zgodnie z warunkami uczestnictwa (UMOWA) posiadanie telefonów i urządzeń elektronicznych (gry,
tablety) jest zabronione. Mają Państwo kontakt z dziećmi na telefony kadry, jak niżej. – jeżeli dzieci nie
dzwonią to znaczy, że nie mają czasu☺, więc proszę wstrzymać się z tęsknotą do przyjazdu☺
Przyjazd:

02.07.2021 SOBOTA – czas podróży ok. 5,5h (autobos + pociąg)

Odbiór dzieci WARSZAWA Zachodnia na PERONIE godzina 15.33– Pociąg nr 45 o nazwie Szprewa relacji
Berlin – Warszawa (peron do sprawdzenia, na tę chwilę nie mamy informacji).
Kontakt KADRA:
IZABELA MECH 517 864 714
WERONIKA SZYMCZAK 692 292 771
ANNA NEMIRA 884 900 945
RAFAŁ ANTOLAK 535 012 566
MARCIN ZIÓŁKOWSKI 888 99 66 66
DOROTA ZDUŃCZYK - lekarz – 503 971 075
MICHAŁ KAŹMIERCZAK – kierownik – 600 008 999

PRZYPOMIAMY O PROBLEMACH Z CHOROBA LOKOMOCYJNĄ – jedziemy 40 km autobusem - aviomarin
etc.etc
Kolonia zgłoszona w kuratorium Oświaty w Warszawie organizator Polskie Centrum Sztuk Walki Nr 3572/MAZ/L2022 z dnia 2022-05-30.

www.aikido.warszawa.pl

