
WYJAZDY ZAGRANICZNE INFORMACJE

1. Za sprzęt elektroniczny -telefony, mp3 i inne odpowiedzialny jest właściciel.

2. Turcja – telefony komórkowe ok 8 zł/min.

3. NIECH KAŻDE Z DZIECI MA W PASZPORCIE ZAPISANE NUMERY TELEFONÓW DO 

RODZICÓW I DO NAS +48 728 452 482 - MARIA; BEATA+48 502 641 570 !!!

4. Ubiór – zapoznać z zawartością walizki:

• Przybory toaletowe, nie obciążać kilogramów. W domu są środki do mycia 

• Sprawdzić temperatury w miejscu przebywania, zabrać odpowiednie rzeczy.

5. Leki, które muszą być zabrane przez dziecko powinny być opisane przez lekarza. Jeśli 

ktoś jest alergikiem, zabrać stosowną ulotkę od lekarza; dziecko musi ją mieć ze sobą.

6. Przygotować na kartce czego się nie je lub co preferuje, to pomaga w dogadaniu się z 

gospodarzami.

7. Aktualny paszport, co najmniej 3 miesiące przed datą upływu

8. Waluta kraju-lir turecki. Ok 1,8 zł za lira. Można wziąć dolary lub euro.

9. Wskazane zabrać dla rodziny przyjmującej prezenty. Zawsze warto mieć mały prezencik-

dla nowo poznanego przyjaciela.

10. Koszulki zespołowe-2 sztuki

11. Info o lotniskach i przepisach lotów. 

• Samolot-spakować się w jedną torbę główną – LIMITY max 30 kg i drugą podręczną 8 

na pokład.

• Może zaginąć bagaż lub być uszkodzony, opisać adres i telefony do kogo należy

• Stroje zabrać: JESZCZE USTALIMY DOKŁADNIE! Orawa, Lublin (chł bez katan). 

Zapakować jeden pokrowiec, dodatkowe wstążki, rajstopy-białe, kapelusze.

• uwaga na zakupy powrotne, ilość kg nie może wzrosnąć, płaci się za nadbagaż!

12. Znać zabawy integracyjne (dzieci)

13. Zabrać ze sobą słowniczek lub rozmówki.

14. Zapoznać się z krajem, do którego się jedzie, zwyczaje, przepisy, kultura kraju, sposoby 

zachowania, ubierania się, jedzenie, toalety, historia, info turystyczne.

15. Do bagażu spakować kostiumy, żeby nie pognieść !!! Rozpakować kostiumy od razu po 

przyjeździe i dbać o nie!!! Doprowadzić, żeby były przygotowane do występów. 

Poprosić „rodzinę”.

16. Wygląd w kostiumie, włosy, dodatki-wstążki ważne detale!!! 


