
        Suwałki, 20.06.2016 roku

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Szanowni Państwo
                                     

                  Wyrażam radość, że wybraliście Państwo na wypoczynek dla swoich dzieci kolonię
w Gdyni zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. Wierzę, że o tym
wyborze  zdecydowało  nasze  wieloletnie  doświadczenie  i  rzetelność  w  zakresie  organizacji
kolonii.
              Podobnie, jak w latach poprzednich dołożymy wszelkich starań o to, aby dzieci na
kolonii były bezpieczne i uczestniczyły w atrakcyjnym programie.
              Proszę o pilny kontakt z biurem w sytuacji, kiedy uznacie Państwo, że zaistniały
przyczyny uniemożliwiające bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dziecka.

KOLONIA W GDYNI 

W TERMINIE 08.07.2016r. – 17.07.2016r.

Data, godzina i miejsce zbiórki 

dzieci w dniu rozpoczęcia 

kolonii

08 lipca 2016r. (piątek) 

Zbiórka godzina 5.40 na parkingu przy ul. Noniewicza 83 z 

tyłu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach 

Odjazd pociągu: Ełk > Gdynia Główna - 6:59

Rodzaj transportu

Suwałki – Ełk /autokar/

Ełk – Gdynia Główna /pociąg- zarezerwowane miejsca/ 

Gdynia Gł.- Ełk /pociąg- zarezerwowane miejsca/

Ełk – Suwałki /autokar/

Adres kolonii

Internat Zespołu Szkół Budowlanych

im. Bronisława Bukowskiego

81-421 Gdynia 

ul. Tetmajera 65 

Nr telefonu kontaktowego
(87) 566 45 17- Biuro TPD 

609 984 567 - Kierownik kolonii 

Kierownik kolonii Pan Krupiński Andrzej

Data, godzina i miejsce powrotu

dziecka z kolonii

17 lipca 2016r. (niedziela)

Wyjazd z Gdyni o godzinie 7:40 > Ełk -  Dworzec PKP 13:19

Przewidywany przyjazd autokaru na parkingu przy 

ul. Noniewicza 83 z tyłu Państwowej Szkoły Muzycznej około 

godziny 14:30

Proszę rodziców o wyposażenie dzieci w prowiant na drogę do Gdyni odzież i obuwie
stosowne do zmiennych warunków pogodowych, nakrycie głowy, kostium kąpielowy, krem do
opalania, przybory toaletowe.

Prosimy również o zabranie aktualnych legitymacji szkolnych z wpisem numeru
PESEL dziecka.

Uprzejmie  nadmieniamy,  że  nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  wartościowe
przedmioty i duże sumy pieniędzy zabrane ze sobą przez uczestników na kolonie.

W przypadku wątpliwości bądź pytań proszę o kontakt z naszym biurem w Suwałkach
codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerami telefonicznymi 87 566 45 17, 
668 -987-010, e – mail: tpdsuwalki@tpdsuwalki.alpha.pl

Z kolonijnym pozdrowieniem 
                               

Lilianna Anna Zielińska
Prezes 
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