Poniedziałek
11.02.2019
9.00 – 14.00
WYJĄTKOWO INNA GODZINA

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
Centrum Rozrywki
Loopy”s World
Gdańsk Wrzeszcz

Wtorek
12.02.2019
9.00 – 13.00
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
Multikino Rumia
„Lego Przygoda 2”

Dzieci zabierają:
Dzieci zabierają:
 30zł koszt 2,5 godz.
 13zł koszt biletu do
pobytu w centrum +
kina
lemoniada + frytki +
 bilety na pociąg do
1przejażdżka ciuchcią
Rumi i z powrotem
lub samochodzikiem
 legitymację szkolną
 bilety na pociąg do
 kamizelkę
Gdańsk Wrzeszcz i z
odblaskową
powrotem
 kieszonkowe na
 legitymację szkolną
zakup popcornu lub
 kamizelkę
najlepiej w plecaku
odblaskową
dyskretnie wniesione
 skarpetki do biegania
jedzenie/picie z
po obiekcie
domowych zapasów
 strój sportowy –
koniecznie długie
spodnie/getry i bluzka
z długim rękawem by
nie poobcierać sobie
rąk i nóg na
zjeżdżalniach, dobrze
by bluzkę przebrać po
intensywnej zabawie
 jedzenie/picie do
spożywania podczas
podróży, w obiekcie
nie wolno spożywać
nic własnego można
mieć ok. 10/15 zł
kieszonkowego na
sklepik (cennik na
stronie obiektu)

Środa
13.02.2019
9.00 – 13.00
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
Warsztaty robienia
mini pizzy
w Fabryce Pizzy w
Gdyni (obok U7) +
spacer po bulwarze
Dzieci zabierają:
 16zł koszt
godzinnych
warsztatów plus woda
mineralna
 bilety na pociąg do
Wzgórza
Maksymiliana i z
powrotem
 legitymację szkolną
 kamizelkę
odblaskową
 jeśli jest taka
potrzeba
kieszonkowe na
zakup picia innego
niż woda ok.7zł, w
obiekcie nie wolno
spożywać nic
własnego
 w przypadku
niesprzyjającej
pogody zamiast
spaceru powrót do
szkoły i zabawa na
korytarzu

Czwartek
14.02.2019
9.00 – 13.00
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Piątek
15.02.2019
9.00 – 13.00
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Zabawa na szkolnym
placu zabaw
lub spacer po Gdyni +
Park Trampolin
JumpCity Gdynia

Kręgielnia U7 Gdynia

Dzieci zabierają:
 20zł koszt godzinnego
pobytu
 5zł obowiązkowe
skarpetki
antypoślizgowe – jeśli
dziecko już takie
posiada zabiera swoje i
nie musi kupować
 bilety na pociąg do
Gdynia Główna i z
powrotem
 kamizelkę odblaskową
 wygodny strój sportowy
PRZEBIERAMY SIĘ!
np. getry i krótki
rękawek oraz
obowiązkowo bluzka na
zmianę po intensywnej
zabawie
 jedzenie/picie – w
podpisanych butelkach
lub bidonach -– można
spożywać własne
 wyjście jest
poprzedzone pobytem
na dworze w przypadku
niesprzyjającej pogody
zabawa na korytarzu w
szkole

Dzieci zabierają:
 15zł koszt 2 godz. gry
plus jeden koszyk frytek
na tor i kubeczek soku
dla każdego
 bilety na pociąg do
Wzgórza Maksymiliana i
z powrotem
 legitymację szkolną
 kamizelkę odblaskową
 jedzenie/picie do
spożywania podczas
podróży, w obiekcie nie
wolno spożywać nic
własnego można mieć
ok. 10/15 zł
kieszonkowego na
sklepik (cennik na
stronie obiektu)
 znać rozmiar obuwia!!!

