AKCJA ZIMA 2020 w DK "Orle Gniazdo". WAŻNE INFORMACJE
•

zapisy ruszają 9.12.2019 r. o godz. 8.00. Obowiązują zapisy wyłącznie na miejscu. Jedna osoba może
zapisać jedno dziecko (wyjątek stanowi zapisanie rodzeństwa). Jeśli po zapisaniu wszystkich osób
oczekujących w kolejce wciąż będą wolne miejsca na liście - wówczas możliwe będzie zapisanie się
drogą telefoniczną lub mailową.

•

zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat;

•

koszt turnusu wynosi 220 zł dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 270 zł – dla
pozostałych osób;

•

w tym roku zorganizujemy jedną grupę półkolonijną, liczyć będzie 30 uczestników w każdym turnusie;

•

w godz. 7.30-9.00 odbywają się zajęcia świetlicowe, po sprawdzeniu obecności realizujemy program
przewidziany na dany dzień, a od 15.00 do 16.00 dzieci są odbierane przez opiekunów lub za zgodą
rodziców wracają samodzielnie do domu;

•

karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia dodatkowe dostępne są w domu kultury, można je też pobrać
i wydrukować ze strony internetowej: https://osiedlemlodych.pl/zapraszamy-na-akcje-zima-2020/

PŁATNOŚCI ZA TURNUSY należy dokonywać po 7.01.2020 r.!
•

płatności za pierwszy turnus należy dokonać do 10.01.2020 r. , za drugi do 17.01.2020 r. W przypadku
nie dotrzymania terminu, dziecko zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników, a jego miejsce
zajmuje osoba z listy rezerwowej;

•

do dnia 17.01.2020 r. czekać będziemy na wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich zgłoszonych
uczestników. W przypadku nie dotrzymania terminu, dziecko zostaje automatycznie wykreślone z listy
uczestników, a jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej;

•

prosimy o zaopatrzenie dzieci w odpowiedni do pogody strój;

•

prosimy, aby dzieci nie przynosiły ze sobą cennych rzeczy typu tablety i telefony. Jeśli jednak zdarzy się
taka sytuacja, to informujemy, że na okres zajęć są one zabierane i następnie zwracane na koniec dnia. W
przypadku chęci skontaktowania się z dzieckiem, prosimy dzwonić do Domu Kultury: 61 8 77 78 42,
695 151 784 lub bezpośrednio do wychowawców;

•

dzieci codziennie otrzymują słodki poczęstunek (m.in. drożdżówka, pączek, jogurt, wafelek itp.),
natomiast śniadanie przynoszą ze sobą z domu. Na miejscu dzieci mają również nieograniczony dostęp
do ciepłej herbaty i wody. Istnieje możliwość zakupienia zupy dla dziecka – jest ona dodatkowo płatna
3,50 zł, dowożona jest ok. 14.00-14.30 przez firmę cateringową „Bistro na pięterku”. Chęć zakupienia
zupy należy zgłosić wychowawcom grupy;

•

co jakiś czas wychodzimy do sklepu. Można zatem zaopatrzyć dzieci w jakieś pieniążki. Prosimy jednak,
aby nie były to duże kwoty. Obowiązuje zakaz kupowania chipsów i napojów gazowanych!

•

prosimy, aby w dni kiedy wyjeżdżamy na kręgle, dzieci przyniosły ze sobą obuwie sportowe z jasną
podeszwą;

•

dzieci mające chorobę lokomocyjną, prosimy o zaopatrzenie w odpowiednie leki.

