Przygodowe Letnisko dla dzieci:
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice...
· ANIKINO Sp. z o.o. jest organizatorem turnusów Przygodowego Letniska na
Lubogoszczy oraz w Korzkwi. W letnisku mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 0
klasę szkoły podstawowej, a nie mają jeszcze 13-stu lat.
· Uczestników Letniska można przyprowadzać do Anikino w dniu rozpoczęcia turnusu od
godziny 07.00. Wyjazd do na miejsce wypoczynku planowany jest po pierwszych
zabawach integracyjnych oraz doborze strojów tematycznych około godziny 12.00. Obiad
będzie podawany w miejscu pobytu. Powrót przewidziany jest w piątek ok. godziny 13.30
na obiad w Anikino. Dzieci można odbierać z Anikino do godziny 17.00.
· Wychowawcy dobierani są wyjątkowo starannie. Kierownik letniska zatrudniony przez
ANIKINO Sp. z o.o. jest przeszkolony w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, organizacji programu oraz aspektów wychowawczych podczas opieki nad
uczestnikami.
· Zakwaterowanie odbywa się w obiektach o standardzie turystycznym, sprawdzonym przez
ANIKINO Sp. z o.o. i posiadającym dokumenty uprawniające do organizacji wypoczynku
dla dzieci.
· Przygodowe Letnisko jest zgłaszane do Kuratorium Oświaty.
· ANIKINO Sp. z o.o. zapewnia, iż współpracuje tylko ze sprawdzonymi i wiarygodnymi
ﬁrmami przewozowymi.
· Zapewniamy poufność informacji na temat uczestników. Uczestnicy wypoczynku są
ubezpieczeni NNW.
· Gwarantujemy Państwu, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci wróciły
zadowolone i pełne pozytywnych wrażeń z wakacyjnego wypoczynku. Zapewniamy
atrakcyjny program pobytu, bezpieczeństwo oraz odpowiedzialną i zaangażowaną kadrę
pedagogiczną, z którą współpracujemy od dłuższego czasu.
· W każdej ważnej dla Państwa sprawie, ANIKINO Sp. z o.o. prosi o kontakt telefoniczny: 12
411 30 07. Bezpośrednio przed wyjazdem otrzymają Państwo również numery telefonów
do wychowawców.
· Proponujemy, aby dzieci dostały kieszonkowe nie większe niż 30 zł. Na wyjazd należy
zabrać legitymację szkolną. Prosimy dzwonić do dzieci pomiędzy godz. 14.30 a 15.30. W
ciągu dnia telefony dzieci będą zostawały w ośrodku.
· Bardzo prosimy o wpłatę należności za Letnisko oraz dostarczenie karty kwaliﬁkacyjnej i
umowy wypoczynku najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Można
tego dokonać osobiście w siedzibie ﬁrmy lub przesłać kartę drogą mailową, a należność
wpłacić przelewem (przelew należy zatytułować imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą
turnusu).
· W środę 20 czerwca 2018 o godz. 19.00, zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie
organizacyjne w ANIKINO. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań informacyjnych,
po wcześniejszym umówieniu się, w godzinach od 10 do 18.00.

