Dzień dobry,
Już niebawem rozpoczynamy Turnusy Naszych Pólkolonii
Serdecznie prosimy o wpłatę całkowitą na minimialnie 7 dni przed rozpoczęciem Turnusu
(niezbędny czas na wystawienie faktur).
UWAGA! W celu wystawienie faktury w TREŚCI PRZELEWU należy wpisać Imię i
Nazwisko Uczestnika, Półzimowisko sportowe 2022- opieka opiekuńczo-wychowawcza,
termin, miejsce V Liceum Ogólnokształcace.
W Przypadku gdy Faktura ma być wystawiona na inną osobę niż dane wpłacającego należy w
treści przelewu dodać treść: NABYWCA FAKTURY IMIĘ I NAZWISKO OSOBY NA
KTÓRĄ MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA
.

DANE DO PRZELEWU:
UWAGA NOWE KONTO:
Akademia Tenisa Setpoint Maciej Łojko
Olsztyn ul. Krasickiego 2
NIP 739-3499200
NUMER KONTA: 95194010765862274200000000
KOSZT 630 zł/osobę za 5 dni
W przypadku wyboru poszczególnych dni: koszt 1 dzień-170 zł
ZNIŻKA: 1200 zł-za 10 dni (II turnusy półkolonii)
ZNIŻKA: 1200 zł- Rodzeństwo (nie wlicza się kuzynów itp).

ZAŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU DO KURATORIUM OŚWIATY BEDZIE
UDOSTEPNIONE NA STRONIE polzimowisko.olsztyn.pl w zakładce dokumenty

Zapraszamy na Nasza stronę polzimowisko.olsztyn.pl gdzie znajdziemy założenia Naszych
Półkolonii
W załączeniu przesyłamy:
-Karta uczestnika (do wypełnienia i dostarczenia w 1 dniu półkolonii)
-Regulamin/umowa ( do podpisu przez Rodzica)
-zaświadczenie COVID19
DOKUMENTY DOSTARCZAMY W 1 DNIU PÓŁKOLONII
Przesyłamy Niezbędnik Naszego Półkolonisty:
1.Para obuwia na salę gimnastyczną
2.Para Obuwia na kort (jakiekolwiek buty sportowe-niestety ulegną niewielkiemu
zabrudzeniu przez grę na mączce ceglastej i nie będzie czasu na mycie przed wejściem na salę
gimnastyczną:-))
3.Kapcie, lub buty lekkie- na salę multimedialną.

UWAGA: zimą prosimy o buty: 1 para na wyjście po śniegu, 1 para na salę gimnastyczną, 1
para na kort (podeszwa będzie brudna od mączki ceglastej)
4. Maseczka ochronna
*w przypadku zagubienia posiadamy maseczki
Prosimy o podanie śniadania Adeptowi przed przyjściem na półkolonie. Istnieje możliwość
przyniesienia własnego śniadania- czas na 1 śniadanie do godz 8.30 (Adepci, którzy
przychodzą przed rozpoczęciem programu).
Ok godziny 10-10.30 będzie drugie śniadanie- drożdżówka z piekarni.
Ok godz 14.15-14.30 jednodaniowy obiad (catering z restauracji NON SOLO).
Zbiórka- WEJŚCIE LO5 od strony boiska do piłki nożnej (należy przejść obok balonu
tenisowego i przejść wzdłuż boisk szkolnych).
W razie pytań prosimy o maile lub smsy. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!:-)
Z pozdrowieniami Zespół Akademii SetPoint
www.polzimowisko.olsztyn.pl
www.wakacyjnepodroze.pl
kom 509 239 992

