WARSZTATY PROJEKTU „UCZYMY EUROPY”
WE WŁOSZECH: PRZED WYJAZDEM
DO 26 KWIETNIA 2019 r:
- przekazać do sekretariatu dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. Uczniowie będą
ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia zbiorowego przez Miasto Katowice, ale proszę, żeby każdy
miał wyrobioną w NFZ kartę EKUZ – ułatwi ona kontakt z lekarzem w razie zaistnienia takiej
konieczności tam na miejscu we Włoszech.
Koniecznie proszę pamiętać że dokument tożsamości MUSI BYĆ WAŻNY co najmniej do 27 maja!
ZBIÓRKA:
15 maja, środa, godz. 6.00 przed budynkiem szkoły.
DO ZABRANIA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

obuwie sportowe, sportowe ubrania, skarpety – kilka par
bielizna (na każdy dzień)
piżama, ręcznik, kosmetyki, artykuły higieniczne
kostium kąpielowy, kosmetyki na plażę (krem z filtrem), okulary przeciwsłoneczne
pantofle, klapki pod prysznic
wygodne obuwie do chodzenia, kurtka, nakrycie głowy
wygodny plecaczek do wykorzystania w czasie zwiedzania (do którego zmieści się prowiant i
picie)
h. cos przeciwdeszczowego, peleryna, parasol, buty na zmianę (gdyby przemokły)
i. ubranie na wypadek ochłodzenia
j. konieczne leki (jeśli dziecko przyjmuje lub przewidują Państwo taką sytuację) – również
związane z chorobą lokomocyjną, jeżeli dziecko na nią cierpi, alergiami itp. (z dokładnym
opisem co, w jakiej dawce i w jakich okolicznościach podać dziecku)
k. jedzenie i picie na drogę, słodycze itp.
l. kieszonkowe na własne zakupy (pamiątki, dodatkowe jedzenie, słodycze, lody, picie na
lotnisku itp.) Proponowana kwota to 10 Euro na dzień.
m. polskie słodycze do poczęstowania kolegów i koleżanki z innych krajów.
UBEZPIECZENIE:
przez miasto Katowice w towarzystwie ubezpieczeniowym WARTA – można się dodatkowo
ubezpieczyć (jeżeli ktoś widzi taką potrzebę).
POZOSTAŁE INFORMACJE:




grupą opiekują się panie: Ewa Kowalska, Ewa Jędrysik oraz Jolanta Jończyk.
przewóz minibusem w Polsce: firma MTrans Mariusz Bosowski
noclegi:
- szkoła goszcząca:
Residence Sibari
IC Erodoto
Salice Club Resort
Via San Giovanni Evangelista
Via Ticino, 13 - 87064 - Corigliano Calabro (CS) Italy
Corigliano Calabro Kalabria
https://www.saliceclubresort.com/en/residence-village-calabria.html

PROPOZYCJE SŁODYCZY DO ZABRANIA DO POCZĘSTOWANIA:
1. Prince Polo (pudełko)
2. Mieszanka Krakowska (duża paczka)
3. Michałki (duża paczka)
4. Krówki (duża paczka)
5. Ptasie Mleczko (wedlowskie)
6. Delicje Szampańskie (trzy duże paczki)
7. Malaga / Tiki Taki / Kasztanki – mix
8. Pierniczki w lukrze
9. Paluszki z Lajkonika
10.Kukułki
11.Zozole
12.Torciki Wedlowskie (przynajmniej 3-4)
Proszę o przesyłanie informacji, kto co zabierze – będę na bieżąco uaktualniać listę,
żeby uniknąć tego, że na miejscu będzie np. 10 kg krówek i nic więcej. 
ADRES: weschooleurope.poland@gmail.com

lub przez Facebooka: Wse Copernicus

Proszę też o informację, jeżeli ktoś ma inny pomysł na przysmak do zabrania.

