SekretariatRolnictwa NSZZ ".SolidarnoŚć''w Lesznie
organizuje
kolonie letniew Rewalu
Dom wczasowy połozony w Samym centrum miasta' w odległoŚci
100m od morza.

Terminy turnusów

30 czerwca- t2 lipca 2012r.
14 lipca _ 2ó lipca 20|fr.
18 sierpnia- 30 sierpnia20t2r.
cena za skierowanie _ 1350'00 zł
zawierają:
- dojazd
- zakwaterowanie,
- wyzywienie,
- opieka wychowawców: kadra mający dobry kontakt z dziecmi i odpowiednie
przygotowaniedo pracy; jeden wychowawca na l5 uczestników,
- opieka medyczna,
- wycieczki,
- ubezpieczenieNW,
- program:
' dyskoteki
o wycieczki po okolicy
o atrakcYjnezajęcia rekreacyjne, sportowe oraz świetlicowe,konkursy: tańca,
mody, malarstwa,randka w ciemno, itp.
Wazne informacje:
- obiadokolacja,a ostatnie:śniadanie
- pierwsze świadczenie
w dniu wyjazdu,
- na kolonie obowiązkowo nalezy zabrac: legitymację szkolną krem do ochrony
twarzy, odpowiednie ubranie oIaZ wypełniona kańę zdrowia z numerem PESEL
na|ezy oddaó or ganizatorowi kolonii,
- adresi nr tel. ośrodkarozdawanebędąw dniu wyjazdu,
- cena nie zawiera Świadczeń nie wvmienionych w ot-ercie.
Organizator
Wojciech Pogorzelski tel. kom. 502 772 434

Wp|aĘ należydokonać przelewem na konto
ul. Prochownia25a,64-l00Leszno
SekretańatuRolnictwaNSZZ,,Solidarność''
BZ wBK S.A. I O/Leszno Nr 36 1090 12450000 000ó 0802 3740
I rata do dnia 31 sĘcznia 20t2r. _ 350'00 zl
- II rata do dnia 30 kwietnia 20|2r. _ 500'00 zł
- III rata do dnia 10 czerwca f012r. - 500.00zl

SekrętariatRolnictwa N1ZZ..Solidarność''w Lesznle
organizuje
kolonie letniew PogorzelicY
obiekt Wczasowy z boiskiem w miejscowościPogorzęllca - 8 km
wypoczynkowa.
od Rewala.Typowa nadmorskamiejscowość

Terminy turnusów
30 czerwca- 12 lipca20|fr.
14 lipca- 26 lipca2012r.
cenaZa skierowanie_ 1350'00zł
zawierĄą:
- dojazd
- zakwaterowanie,
- wyzryienie,
- opieka wychowawców: kadra mający dobry kontakt z dzięcmi i odpowiednie
przygotowaniedo pracy; jeden wychowawca na 15 uczestników,
- opieka medyczna,
- wycieczki,
- ubezpieczenieNW,
- program:
o dyskoteki
. wycieczki po okolicy
. atrakcyjne zajęcia rekreacyjne' sportowe oraz świetlicowe,konkursy: tańca,
mody, malarstwa,randka w ciemno, itp.
Ważneinformacje:
- obiadokolacja,a ostatnie:śniadanie
- pierwszeświadczenie
w dniu wyjazdu,
- na kolonie obowiązkowo nalezy zabrać: legitymację szkolną krem do ochrony
twarzy, odpowiednie ubranie oraz wypełniona kańę zdrowia z numerem PESEL
nalezy oddac organizatorowikolonii,
- adresi nr tel. ośrodkarozdawanebędąw dniu wyjazdu,
- cena nie zawiera świadczeńnie wvmienionvch w ofercie.
Organizator
Wojciech Pogorzelski tel. kom. 502172 434

Wpłaty należydokonać przelewem na konto
SekrętariatuRolnictwa NSZZ ,,SolidarnoŚć''ul. Prochownia25a,64-l00 Leszno
BZ wBK S.A. I o/Leszno Nr 3ó 1090 |245 0000 0006 0802 3740
I rata do dnia 31 sĘcznia 201fr. _ 350'00 zl
- II rata do dnia 30 kwietnia 20|2r. - 500o00zł
- III rata do dnia l0 czerwca 20t2r. _ 500.00zł

