REKOLEKCJOWAKACJE
MURZASICHLE 21-26.08.2015R
INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW
1. Organizator – o. Łukasz Adamusiak SchP (lukasz.adamusiak@gmail.com, tel.: 795403460)
W czasie trwania wyjazdu można się kontaktować z o.Mariuszem Siódmiakiem, tel.668864701
2. Informacja o ośrodku
a. Ośrodek wczasowy “ Zbójnik”, ul. Sądelska 27a, 34-531 Murzasichle
b. www.uzbojnika.pl , tel. stacjonarny: 18 20 198 16, tel. komórkowy: 505 144 216
3. Wyjazd
 21 sierpnia 2015
 9.00 Msza św. w Liceum dla uczestników i rodziców
 9.45 Zbiórka na terenie LOZP, sprawdzenie obecności, pakowanie bagaży, wyjazd
 W przypadku choroby lokomocyjnej proszę wziąć leki (informacja o chorobie powinna się
znaleźć na karcie kwalifikacyjnej uczestnika).
4. Ekwipunek – co zabrać:
 rzeczy osobiste, środki higieniczne, klapki pod prysznic, ręczniki
 płaszcz przeciwdeszczowy (kurtka), ciepła bluza, sandały, buty do wycieczek w góry, obuwie
sportowe na salę gimnastyczną
 latarka, nakrycie głowy (czapka), okulary słoneczne
 instrument muzyczny, śpiewnik
 jeśli ktoś jest ministrantem lub lektorem to proszę zabrać ze sobą komżę/albę
5. Leki
Informacja o przyjmowanych na stałe lekach powinna się znaleźć na karcie kwalifikacyjnej
uczestnika, podobnie w przypadku leków zażywanych doraźnie w konkretnych sytuacjach (leki
antyuczuleniowe, leki na astmę, itp.). Proszę wyraźnie zaznaczyć kiedy lek ma być przyjmowany i w
jakich dawkach.
6. Wyżywienie
Informacja o ewentualnej diecie powinna się znaleźć na karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
7. W planach – co będziemy robić:
 Spotkania:
o Integracyjne prowadzone przez absolwentów i uczniów LOZP
o Z wychowawcami poszczególnych klas
 Wycieczka piesza
 Rozgrywki sportowe, ognisko, dyskoteka
 Oczywiście nie zabraknie Mszy św. i wspólnej modlitwy
8. Przyjazd do Krakowa
 26 sierpnia w godzinach południowych.
 Jeśli uczeń ma samodzielnie udać się z Murzasichla do domu lub być odebranym przez opiekuna
należy to uzgodnić z kierownikiem wyjazdu i pisemnie poświadczyć na karcie kwalifikacyjnej.
9. Koszt wyjazdu: 520zł ( 100zł zaliczka do 8 lipca

+

420zł do 10 sierpnia )

Pieniądze można wpłacać na konto lub do kasy szkolnej:
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE JEST TO KONTO SZKOLNE!
Kolegium Zakonu Pijarów
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
Numer:

25 1600 1013 1846 1965 9000 0002

Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika. Rekolekcjowakacje 2015
W przypadku jakichkolwiek trudności finansowych proszę o kontakt z Dyrektorem Liceum lub ze
mną.
o.Łukasz Adamusiak SchP

