Sprawy organizacyjne
Informacje przedwyjazdowe
Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać telefonicznie, mailowo
oraz osobiście w punkcie przy ul. Lindego 20 w godzinach 09:00-20:30.
Zbiórki i wyjazd
Informacje o zbiórkach, godzinach wyjazdu i innych szczegółach otrzymujecie Państwo
zawsze mailowo.
Uprzejmie prosimy o:
• Punktualne stawianie się na miejsce zbiórki(w przypadku pojawienia się problemów
z dotarciem na zbiórkę, prosimy o kontakt telefoniczny).
• Postępowanie podczas zbiórki zgodnie z poleceniami kierownika, które pozwola
na sprawne przeprowadzenie odprawy.
• Jeśli występuje choroba lokomocyjna, prosimy o wcześniejsze podanie leku
oraz poinformowanie o tym wychowawcę.
• Zaopatrzenie dziecka w suchy prowiant na drogę, wodę lub inny napój, kanapkę, owoc.
• Szczegółowe wypełnienie karty uczestnika . Im więcej udzielą Państwo informacji, tym
lepiej będziemy mogłi poznać Wasze pociechy. Istotna i niezbędna jest informacja
o stanie zdrowia, alergii, chorobach przywlekłych i lekach przyjmowanych na stałe.
Porady psychologów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Jak ułatwić Dziecku wyjazd na kolonię?
Bardzo ważne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku, której druk otrzymują
Państwo w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy o umieszczenie tam wszelkich
informacji na temat dziecka: choroby, uczulenia, zdolności, sprawy problematyczne,
obawy. Kartę należy dostarczyć kierownikowi obozu, odwożąc dziecko na miejsce zbiórki.

Jeżeli istnieje taka możliwość, dużym ułatwieniem dla dzieci jest, kiedy mogą pojechać na
pierwszą kolonię w towarzystwie rodzeństwa, kuzynostwa lub koleżanki czy kolegi. Prosimy
także pamiętać, aby zapakować Dziecku ulubioną zabawkę, która pozwoli szybciej oswoić
w nowym miejscu.
Zabrać dziecko z koloni, jeśli dzwoni i płacze, że chce wracać?
Przede wszystkim nie dajmy mu odczuć, że jesteśmy zdenerwowani i zestresowani tą sytuacją.
Spokojnym tonem zachęćmy dziecko, aby opowiedziało nam, dlaczego chce wrócić do domu.
Nie pozwólmy dać się zbyć ogólnikami “wszystko jest źle”. Być może jest to krótkotrwały kryzys,
wynikający z nowej, nieznanej mu sytuacji lub spontaniczna reakcja na kłótnię z kolegą, czy
nielubianą zupę mleczną na śniadanie. Poprośmy, aby pociecha zadzwoniła do nas za kilka
godzin. Jeśli był to chwilowy kryzys, do tego czasu powinien już minąć. Warto zadzwonić
i porozmawiać z opiekunem.
Jak często dzwonić do kolonisty?
Skoro zdecydowaliśmy się wysłać nasze usamodzielniające się dziecko na kolonię, bądźmy
konsekwentni. Nie dzwońmy do niego kilka razy dziennie. Ustalmy, że jeśli będzie chciało
się z nami podzielić czymś ważnym, to samo zadzwoni. Pozwólmy mu na zintegrowanie się
z grupą i adaptację do nowej sytuacji. Częsty kontakt, powoduje, że dzieci bardziej koncentrują
się na tym, co tracą, wyjeżdżając z domu, aniżeli na atrakcjach związanych z wyjazdem
“tu i teraz”. Przed wyjazdem ustalmy stałą częstotliwość kontaktu m.in. co 2-3 dni, najlepiej
w formie sms, ponieważ kończenie rozmowy telefonicznej bywa trudne dla obu stron.
A jak rodzice mają poradzić sobie z tęsknotą?
Pierwsza kolonia dziecka to często trudniejsze doświadczenie dla rodziców, aniżeli dla
samych dzieci. Nie pozwólmy, aby nasze pociechy to dostrzegły. Żadne wakacje nie będą
przyjemne, jeśli przypomnimy sobie zapłakaną, żegnającą nas mamę, czy markotnego na
tydzień przed wyjazdem tatę. Martwimy się, czy dzieci sobie poradzą, czy będą bezpieczne,
czy zjedzą posiłki, kto je przytuli, kiedy zatęsknią za domem. To zrozumiałe, ale przecież:
dobrze sprawdziliśmy organizatora wypoczynku, na kolonię wybierają się również dzieci
znajomych, a nasze dziecko jest na miarę swoich możliwości zaradne. Pomyślmy, że taki
wyjazd niejednokrotnie pomaga dzieciom przełamać swoje lęki. Często taka próba pozwala
rodzicom dostrzec, że ich mały Jaś to już całkiem samodzielny Janek.

Obozowe kieszonkowe. Ile to za mało, ile to za dużo?
Kieszonkowe nie powinno być ani za niskie ani za wysokie, najlepiej spytać znajomych, którzy
maja dzieci w podobnym wieku. Chodzimy na spacery i zdarza się nam odwiedzić sklep
z pamiętkami, różnymi drobiazgami i słodyczami. Podkreślamy, że mamy pełne wyżywienie
zawarte w cenie, kieszonkowe ma Twoja pociecha na własne przyjemności. Zawsze masz
możliwość przekazania kieszonkowego swojego dziecka wychowawcy w opisanej otwartej
kopercie (imię i nazwisko, kwota) – każdorazowo są przeliczane w obecności wychowawcy
.Możesz również określić maksymalną dzienną kwotą wypłat. Będziemy wdzięczni
za rozmienione pieniądze, aby nie było problemów z ich rozmienieniem na miejscu.
Rzeczy cenne
Najlepiej, aby rzeczy wartościowe oraz pieniądze przekazać wychowawcy obozu do depozytu.
Odradzamy więc zabieranie na obóz drogich sprzętów. Za zgubione lub skradzione rzeczy
wartościowe uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Przyjmowanie leków
Jeżeli uczestnik obozu zmuszony jest zabrać leki na obóz, rodzic/opiekun jest
zobowiązany powiadomić o tym fakcie kierownika obozu jednocześnie przekazując
leki oraz informację o dawkowaniu (pojemnik lub koperta z opisem – imię i nazwisko,
dawkowanie). Uczestnicy nie mogą posiadać leków na obozie, przyjmują je jedynie
w obecności wychowawcy lub kierownika.
Co dzieci będą robić na obozie?
• Przyjaźnić sie z wodą, udoskonalając swoje umiętności pływackie.
• Bawić się w rozwijające, zespołowe gry i zabawy.
• Brać udział w różnych konkursach i zawodach, otwierając w sobie nowe możliwości
i talenty.
• Fantazjować, wymyślać, malować, czytać, tańczyć, zwiedzać.
• Poznawać tajemnice urokliwych miejsc wypoczynkowych.
• Wypoczywać i cieszyc się życiem każdego dnia w gronie przyjaciół i troskliwych
opiekunów.

Czy dziecko nie będzie sie nudziło?
Nudno jest wtedy, kiedy nie ma co robić. U nas ciekawych zajęć i pomysłów nie zabraknie.
Z kolorowej listy zaplanowanych imprez każde dziecko znajdzie coś dla siebie, swojego
charakteru i temperamentu.
Co w sytuacji kiedy dziecko nie chce brać udziału w zabawie?
Swoboda wyboru to jedna z naszych głównych zasad. Nikogo do niczego nie zmuszamy.
Chodzi o to, że program projektu sportowy i animacyjny jest bardzo urozmaicony i każdy
z pewnością znajdzie coś dla siebie. Naszą radością i entuzjazmem łatwo się zarazić.
Jak możemy skontaktować się z dzieckiem?
Mamy świadomość, że zabieramy ze sobą małe pociechy i wiemy, że rodzice bardzo martwią
się o dzieci szczególnie, gdy pierwszy raz wysyłają je na samodzielny wyjazd. Oprócz ustalonej
godziny kontaktu z dziećmi kierownik obozu oraz wychowawcy są dostępny dla rodziców
pod telefonem o każdej porze. Rodzice mają również dostęp do galerii zdjęć, która jest
codzienną relacją naszego dnia. Na zdjęciach mogą zobaczyć, jak bawią się ich pociechy.
Jak dołączyć do naszego projektu „SZCZĘŚLIWE WAKACJE”?
Bardzo prosto! Zadzwoń bądź napisz do nas, zarezerwuj termin.
Niezbędnik
Prosimy o wspólne pakowanie się na wyjazd, zebranie ze sobą wszystkich potrzebnych
rzeczy, co pozwoli zaoszczędzić stresów związanych z ich brakiem.
Niezbędnik uczestnika sportowo-twórczego projektu „SZCZĘŚLIWE WAKACJE”
• Strój kąpielowy, najlepiej dwa
• Ręczniki
• Bielizna - zmiana na każdy dzień (1-2 pary zapasu)

• Akcesoria do higieny: żel, mydło, pasta do zębów, szczoteczka
• Klapki
• Okulary do pływania i przeciwsłoneczne
• Krem ochronny na słońce (SPF 40-ka, wodoodporny)
• Spray przeciw komarom
• Kilka reklamówek (na brudne rzeczy)
• Czapka
• Kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza
• Co najmniej 2 pary butów sportowych (do zabaw na zewnątrz oraz na hali sportowej)
• Kilka zestawów stroju sportowego

Warto zrobić wspólnie z dzieckiem listę rzeczy do zabrania na wyjazd, następnie
dopilnować, by wzięło ją ze sobą (można przykleić ją wewnątrz walizki), aby według
niej spakować się przy wyjeździe; a także podpisać ciuszki i rzeczy osobiste.

