
OPIEKA DLA DZIECI – informacja dla rodziców, którzy wcześniej zgłosili dzieci 

do opieki podczas konferencji 21.11.2015 

 

Podczas konferencji opiekę nad Państwa dziećmi sprawować będą doświadczeni animatorzy 

z firmy Kraina Zabaw. W planach jest wiele zajęć, m. in. zabawy ruchowe, gry fabularne, 

warsztaty plastyczne.  

  

Zajęcia dla dzieci będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul.Sarmackiej 105 

w Poznaniu. 

Mapka w załączeniu. 

  

Bardzo prosimy Państwa o przyprowadzenie dzieci między godziną 8:00 a 8:45, by zdążyli 

Państwo dotrzeć na konferencję, która rozpoczyna się o godz. 9.00 w innym miejscu (na 

Wydziale Fizyki UAM - ul. Umultowska 85), do którego trzeba dojechać (ok.10 min.). 

Dojazd na załączonej mapce. 

  

Dzieci prosimy odebrać bezpośrednio po zakończeniu konferencji.  Podczas trwania całej 

konferencji dla dorosłych, dzieci mają zaplanowane swoje zajęcia, dostosowane do wieku. 

Bardzo prosimy, by nie przyjeżdżać w trakcie konferencji do dzieci oraz nie kontaktować 

się w inny sposób, gdyż zakłóca to przebieg wspólnych zajęć. 

  

Jeśli któreś z dzieci jest uczulone na jakieś składniki pokarmowe, koniecznie prosimy o 

informację mailem  kontakt@krainazabaw.com  do 18 listopada br. Wówczas postaramy się 

uwzględnić to w sobotnich posiłkach. 

  

Bardzo prosimy, by zaopatrzyć dzieci w: 

- zgodę na udział w zajęciach (w załączeniu), 

- upoważnienie (w przypadku odbioru dziecka przez osoby trzecie), 

- drugie śniadanie/przekąski wg uznania (napoje, obiad i podwieczorek zapewniają 

organizatorzy), 

- buty do zabaw w sali (np. tenisówki), 

- strój do wyjścia na dwór (dostosowany do pogody) 

Zachęcamy także do zabrania swoich zabawek (podpisanych!) - szczególnie najmłodsze 

dzieci. W sali dla najmłodszych będą dostępne także zabawki, jednak z pewnością wiele 

dzieci będzie się czuło swobodniej w niej grupie mając także swoje ulubione i znane zabawki. 

  

Podczas zajęć dzieci będą ubezpieczone. 

  

Bardzo prosimy, by dzieci nie miały przy sobie telefonów komórkowych, pieniędzy, ani 

wartościowych przedmiotów. Opiekunowie będą mieli numery telefonów do Państwa, w razie 

potrzeby będą się z Państwem kontaktować. 

  
W przypadku gdy dziecko nie będzie respektować zasad panujących w grupie podczas zajęć, 

organizatorzy będą prosić rodziców o niezwłoczne odebranie go z zajęć.  

  

Pozdrawiam 

Jakub Pawlak 

+48 607109491 
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