INFORMATIVO COLÔNIAS GAN ISRAEL
5777 - JULHO 2017
Prezados pais e crianças!
Bem-vindos !
A nossa equipe das colônias Gan Israel, Pardes Chana e Ganizzy está
ansiosa para recebê-los!
Estamos empenhados para proporcionar atividades diversas para as
crianças com programações artísticas, esportivas e criativas
programadas com muito carinho, procurando sempre valorizar o
convívio em grupo e a AHAVAT ISRAEL. Nossos passeios também foram
programados com muito cuidado para que sejam agradáveis ,
divertidos e seguros.
Solicitamos que leiam com atenção as informações abaixo.
DESEJAMOS ótimas férias!
Atenciosamente,

Equipe Gan Israel

SEMANA KIRYAT GAN ISRAEL – PARA PARDES CHANA E GAN ISRAEL

COLÔNIAS
GAN ISRAEL

PARDES CHANA

SAÍDA
Dia 3/7
às 10:30h

CHEGADA
Dia 9/7
às 12:00h

Dia 10/7
às 10:30h

Dia 16/01
às 12:00h

LOCAL: As saídas e chegadas ocorrerão na Rua Mato Grosso travessa com Rua Pará

O que levar para a colônia

?

- 1 travesseiro;
- 1 cobertor;
- 1 conjuntos de lençol e fronha;
- toalhas de banho e rosto;
- pijama ou camisola;
- camisetas;
- moletons esportivos;
- calças e bermudas;
- saias;
- maiô/calção;
- tênis;
- 1 chinelo;
- roupa e sapato para o Shabat;
- roupas de baixo em quantidade;
- meias em quantidade;
- capa de chuva/ Casaco
- lanterna;
- produtos de higiene pessoal (sabonete, saboneteira, shampoo, condicionador, escova e pasta dental, pente ou
escova, desodorante e nécessaire);
- Um filtro solar com nome * OBRIGATÓRIO PARA USO DIÁRIO
- fantasias e instrumentos musicais que possam enriquecer as atividades.(OPCIONAL)
Pedimos especial atenção em enviar a quantidade necessária de roupas para que o participante não passe pela
desagradável situação de falta de roupas no meio da temporada.
Aconselhamos que levem roupas práticas, confortáveis e adequadas para as atividades da colônia de férias.
Todos os pertences devem estar identificados.
A identificação adequada de todas as roupas, malas e pertences com o número da criança é imprescindível
para evitar trocas e extravios.
Em caso de enurese noturna, aumentar a quantidade de roupas de cama e enviar forro de colchão.
Aconselhamos não mandar malas muito lotadas .
Na volta, as roupas usadas ocupam muito mais espaço .
É preferível acomodar os pertences em uma mala bem grande ou em duas menores, para que não seja necessário o
uso de sacolas plásticas.

O que é proibido levar

?

Não É PERMITIDO LEVAR : TABLETs, celulares,notebooks, GameS E OBJETOS CORTANTES. Estes ITENS atrapalham a
participação e o envolvimento das crianças nas atividades da colônia. Se forem encontrados serão guardados pela
coordenação e devolvidos idos NO FINAL DA TEMPORADA.
Como em todos os acampamentos e nas unidades da Gan Israel no exterior, não é permitido o uso de
celulares. Estes aparelhos atrapalham a participação e o envolvimento das crianças nas atividades da colônia.
As crianças poderão ligar para casa no telefone da colônia em horários determinados na rotina diária.
Obviamente serão avaliado casos específicos e as necessidades de cada criança.
*Não nos responsabilizamos POR OBJETOS DE VALOR.

Comunicação
email: colônia@ganisrael.com.br
escritório Central da Gan Israel: 3334-2975
Coordenação geral :
Márcia Eliezer -Tel. 98353-4555
Nossa equipe está à sua disposição .
a sua diversão é a nossa diversão !

