XXXII International May Choir Competition Prof. Georgi Dimitrov - Varna 2010:
Ważne informacje dla wyjeżdżających – dać dzieciom na karteczkach do
kieszeni ubrań
Numery telefonów:
p. Beata Brzóska +420 777 626 749
p. Maciej Brzóska +420 777 254 738
p. Irena Molin +420 739 600 182
telefon w Warnie (organizatorzy): + 359 52 659 159
Adres festiwalu w Warnie:
Varna Municipality - Department of Culture; bul. Osmi Primorski polk 43; 9000 Varna,
Bulgaria
Adres w Sofii (nocleg z 11-12.5.2010 i koncert):
Parafia Konkatedralna p.w. św. Józefa (Podlega pod ambasadę RP)
ul. Kniaz Boris I, nr 146
1000 Sofia
BULGARIA
tel.:0359/02/ 811 46 56
Ambasada Republiki Czeskiej w Sofii:
tel:003592/9461110
Konsulat Republiki Czeskiej w Warnie:
tel:00359/52641775, v případě nouze v nočních hodinách: 00359/52500626
Zabrać z sobą:
Ważny paszport, legitymacja ubezpieczalni, potwierdzenie o bezinfekcyjności,
nuty (do autobusu: Sansa Crona, Adiemus), Niezbędnik Polaka -Zaolziaka
Stroje: strój galowy oraz średniowieczny muszą wisieć na wieszaku w
pokrowcu!
strój galowy (bordo sukienka, biała koszula, białe rajstopy, czarne buty) chłopcy (biała
koszula, bordo muszka, czarne spodnie, czarne buty)
strój średniowieczny, koszulka Trallala, strój kąpielowy -:)
Jedzenie i napoje:
zabrać na całą podróż autobusem do Warny
Sofia - zapewnione są: 11.5. - kolacja, 12.5. śniadanie i kolacja – resztę dzieci muszą
mieć z sobą
Warna – zabrać śniadanie na 13.5.
zapewnione są – 13.5. kolacja, 14.5. - 15.5. śniadanie i kolacja, 16.5 śniadanie
O obiady i resztę wyżywienia zatroszczymy się w miejscowych bufetach na koszt
Cantantes.
Inne:
karimata i śpiwór (na nocleg w Sofii), piżama, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe,
parasol, podręczny plecaczek, wygodne buty, sandały, krem do opalania, nakrycie głowy,
okulary słoneczne.
W Bułgarii jest teraz około 20-25 stopni, więc ubrania prosimy do tego dostosować , ale
prócz tego zabrać wygodne ubranie na podróż oraz kurtkę, ciepłą bluzę, chustkę na szyję
oraz do autobusu książka lub gra.
Proszę spakować dziecko do jednej walizki lub torby, karimata i śpiwór mogą być osobno,
jedzenie i napoje spakować do osobnego plecaczka
Nie zabierać cennych rzeczy!

