ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O KAŻDY SZCZEGÓŁ
Już od blisko dwudziestu lat zdobywamy Państwa zaufanie naszą odpowiedzialnością i dbałością o każdy
szczegół, z powodzeniem wdrażamy standardy dzięki którym bez obaw wysyłacie Państwo swoje dzieci na
obozy z Kraulem.

RÓŻNORODNY, BOGATY PROGRAM
Na naszych obozach dzieci nie mają ani chwili na nudę i tęsknotę za rodzicami. Od porannego rozruchu po
wieczorne warsztaty wciąż numerem jeden jest aktywność ruchowa i intelektualna. Zajęcia dobieramy
adekwatnie do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników, a najmłodszym obozowiczom
podpowiadamy jak stać się zaradnym i samodzielnym.

JAKOŚĆ MIEJSCA WYPOCZYNKU
Hotele i pensjonaty w których wypoczywamy nie tylko zachęcają schludnymi pokojami i smaczną kuchnią ale
również ich lokalizacja zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo-rekreacyjne pozwalając na realizację
ambitnych programów sportowo-edukacyjnych.

ABY DZIECI NAS LUBIŁY
Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską i wychowawczą. Każdy Nasz
pracownik zostaje wcześniej przeszkolony. Osoby jeżdżące na wyjazdy to instruktorzy z powołania, praca z
dziećmi to dla nich pasja i sposób na życie. Kontakt z dziećmi to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu
przez Nas współpracy.
OPIEKA KIEROWNIKA/KOORDYNATORA
Przez cały okres trwania wyjazdu zapewniamy Państwu opiekę kierownika/koordynatora który czuwa nad
wzorowym przebiegiem wydarzenia. Osoby odpowiedzialne za to zajmują się tym od lat i jest to ich sposób na
życie. Całą uwagę poświęcają wyjazdowi i zrobią wszystko by Nasz wyjazd okazał się tym NAJLEPSZYM.

Rodzice
Dziecko jest na specjalnej diecie
W przypadku, jeśli Państwa Dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym
biurem. Każdy z Naszych ośrodków realizuje specjalistyczne diety. Wychowawcy i instruktorzy pilnują by była
ona przestrzegana.

Czy można otrzymać fakturę za obóz?
Tak, można otrzymać fakturę. Prosimy o kontakt e-mail : turystyka@kraul.pl w celu podania danych i
ustalenia szczegółów.

Czy dzieci otrzymują wodę do picia?
Woda jest dostępna przez całą dobę u kierownika obozu lub kadry. Każdy z uczestników powinien posiadać
własny bidon do którego nalewamy tylko i wyłącznie wodę.

Nauczyciele
Kto zajmuje się formalnościami?
Wszystkimi formalnościami zajmuje się koordynator ze strony Kraula. Od szkoły wymagana jest jedynie lista
dzieci, przekazanie informacji i umów rodzicom dzieci oraz potwierdzenie programu wyjazdu i atrakcji.

Kto prowadzi zajęcia?
Wszystkie zajęcia programowe, wycieczki i inne atrakcję prowadzone są przez kadrę instruktorską
Kraula, nauczyciele/wychowawcy mogą w nich uczestniczyć ale nie ma takiego wymogu.
Kto sprawuję opiekę nad dziećmi?
Wieczorem oraz pomiędzy zajęciami programowymi odpowiedzialność za dzieci ponoszą
nauczyciele/wychowawcy, jednocześnie wszyscy instruktorzy Kraula służą pomocą i pomagają w
czynnościach związanymi z opieką nad dziećmi.

MAŁOPOLSKA

CZORSZTYN I
NIEDZICA

RAFTING NA
DUNAJCU

NIEPOŁOMICE ZAMEK,
OBSERWATORIUM

KRAKÓW MIASTO KRÓLÓW
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OJCOWSKI PARK
NARODOWY

OŚWIĘCIM

KOPALNIA SOLI
WIELICZKA

Wszystkie wycieczki
dopasowywane są do
wieku i zainteresowań grupy.

ZAKOPANE

ZAWOJA

Każda wycieczka możliwa
jest w wariantach 1,2,3
dniowych.
Możliwe jest dowolne
mieszanie i łączenie atrakcji.

TERMINY:
marzec-czerwiec,
wrzesień-listopad
CENA:
Każdy wyjazd wyceniany
jest indywidualnie, zależnie
od ilości uczestników i
wybranych atrakcji.
CENA ZWIERA:
-transport -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora instruktorów
-wszystkie atrakcję

ŚWIĘTOKRZYSKIE

BAŁTÓW - PARK
DINOZAURÓW,
OCEANARIUM

CENTRUM NAUKI
LEONARDO DA
VINCI

CHĘCINY - RUINY
GOTYCKIEGO
ZAMKU

DĄB BARTEK

JASKINIA RAJ

YCH
KRYT
U
Z
E
B
TÓW
KOSZ

KIELCE

OCEANARIUM CHRUSTY

KUROZWĘKI SAFARI Z BIZONAMI

Wszystkie wycieczki
dopasowywane są do
wieku i zainteresowań grupy.

KRZYSZTOPÓR ZAMEK

ŁYSICA, ŚWIĘTA
KATARZYNA WYCIECZKA GÓRSKA

Każda wycieczka możliwa
jest w wariantach 1,2,3
dniowych.
Możliwe jest dowolne
mieszanie i łączenie atrakcji.

TERMINY:
marzec-czerwiec,
wrzesień-listopad
CENA:
Każdy wyjazd wyceniany
jest indywidualnie, zależnie
od ilości uczestników i
wybranych atrakcji.
CENA ZWIERA:
-transport -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora instruktorów
-wszystkie atrakcję

KONTAKT
Jakub Łoziński
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków
+48 791 868 123
+48 570 719 971
turystyka@kraul.pl
www.kraul.pl
Szymon Sidor
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków
+48 796 155 577
turystyka@kraul.pl
www.kraul.pl

KRAUL WAKACJE
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30-619 Kraków
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