
PODRÓŻ  
 
Transport uczestników obozu do ośrodka odbywa się we własnym zakresie. Uczestnika obozu należy przywieźć  
w niedzielę od godziny 9:00 do 11:00, odebrać w sobotę do godziny 13:00.  
 

ZAKWATEROWANIE 
 

Nasz obiekt budowaliśmy z myślą o organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży. Noclegi w pokojach 4-
osobowych z łazienką dla każdego pokoju. Obiekt spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 
ma aktualne zezwolenia Państwowej Straży Pożarnej. Bogata infrastruktura sportowa jest przystosowana do 
realizacji sportowych  obozów młodzieżowych i kolonii. 
Turnusy rozpoczynają się w niedzielę o godzinie 11:00 (pierwszy posiłek obiad), a kończą w sobotę o godzinie 
11:00 (ostatni posiłek śniadanie). Wszelkie prośby dotyczące zakwaterowania dzieci, prosimy umieszczać w 
karcie kwalifikacyjnej, w miarę możliwości postaramy się spełnić Państwa życzenia. W uzasadnionych 
przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna płeć i wiek uczestników, 
prośby dzieci, lub rodziców). 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

Jest głównym elementem udanego wypoczynku. Wszystkie imprezy są organizowane przez nas zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgłaszane w odpowiednich kuratoriach. Nasz obiekt posiada wymagane prawem 
dokumenty a zatrudniana kadra spełnia wszelkie niezbędne kryteria fachowości.  
 

BAGAŻ 
 

Nie ma ograniczeń co do ilości bagażu. Każdy z uczestników powinien zabrać: 
-  ważną legitymację szkolną, 
-  strój kąpielowy, ręcznik, klapki, nakrycie głowy, krem ochronny, 
-  okulary przeciwsłoneczne, 
-  strój sportowy + obuwie, 
-  sprzęt tenisowy – własną rakietę tenisową jeżeli posiada. Na miejscu istnieje możliwość bezpłatnego     

wypożyczenia sprzętu, 
-  podręczny plecak, wygodne obuwie na grubej podeszwie (przydatne na piesze wędrówki), 
-  płaszcz przeciwdeszczowy 
-  kieszonkowe na własne wydatki oraz na wydatki programowe, jeżeli są one umieszczone w ofercie. 
 

CENNE PRZEDMIOTY, PIENIĄDZE 
 

Prosimy aby uczestnicy nie zabierali rzeczy szczególnie wartościowych. Gorąco zalecamy przekazanie cennych 
przedmiotów (komórek, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy muzycznych), oraz większych kwot pieniędzy 
do depozytu opiekunom zaraz po przyjeździe na miejsce.  
 

OPIEKA MEDYCZNA 

 
Naszym uczestnikom zapewniamy opiekę medyczną w miejscowym ośrodku. Nasza placówka ma zapewnioną 
bezpośrednią opiekę pielęgniarską. Kierownicy placówek posiadają apteczki medyczne, wyposażone w 
niezbędne leki i materiały opatrunkowe. W przypadku leczenia dłuższego, wymagającego wykupienia 
dodatkowych lekarstw – uczestnik kolonii lub jego rodzice pokrywają koszty ich zakupu.  
 
  



CHOROBA DZIECKA 
 

W sytuacji gdy dziecko w trakcie przebywania na imprezie zachoruje, lub ulegnie wypadkowi, staramy się jak 
najszybciej zapewnić mu odpowiednią konsultację i/lub opiekę medyczną. Jeżeli stan zdrowia dziecka, będzie 
wymagał stałej opieki, lub hospitalizacji, prosimy rodziców, lub opiekunów o jak najszybsze przybycie na 
miejsce pobytu dziecka. Nasz personel opiekujący się całą grupą dzieci, nie jest w stanie odpowiednio zająć się 
poważnie chorym, lub hospitalizowanym dzieckiem.  
 

 
 

 

LEKARSTWA 
 

Kadra pedagogiczna nie zawsze ma możliwość skonsultować się z rodzicami, lub opiekunami lekarstwa 
przepisanego dziecku w trakcie obozu przez personel medyczny. Dlatego prosimy koniecznie w karcie 
kwalifikacyjnej wpisać wszelkie uczulenia , przeciwwskazania lekarskie, oraz brane na stałe leki. Koszt lekarstw 
na receptę pokrywają rodzice.  
 
 

 

ZDROWIE 
 

Organizowane przez nas imprezy przeznaczone są zasadniczo dla dzieci zdrowych, i tylko takim dzieciom, 
jesteśmy w stanie zapewnić właściwą opiekę. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w przypadku 
choroby przewlekłej, bądź jakichkolwiek problemów zdrowotnych, uprzejmie prosimy o konsultacje z Naszym 
biurem przed wysłaniem dziecka na obóz. 

 

DOKUMENTY 
 

Prosimy o rzetelne wypełnianie karty kwalifikacyjnej (szczególnie o uwzględnienie wszelkich informacji dot. 
zdrowia dziecka). Kartę należy oddać wychowawcom w dniu przyjazdu. Prosimy o zabranie aktualnej 
legitymacji szkolnej. 

 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI 
 

Odbywają się dla min 15 osób i są dodatkowo płatne na miejscu u opiekuna grupy. Bez względu na sposób 
zapłaty Organizator nie może zagwarantować, że wycieczki odbędą się. W przypadku mniejszej ilości osób, cena 
może ulec zmianie, lub wycieczka może zostać odwołana.  
 

GRUPA OBOZOWA 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ona liczyć nie więcej niż 20 osób, pod opieką jednego 
wychowawcy. W większości naszych obozów, staramy się aby one były mniejsze i w miarę jednorodne 
wiekowo.  
 

KADRA 
 

Zatrudniona przez Nas kadra, posiada wszelkie, zgodne z wymogami polskiego prawa kwalifikacje do 
sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.  
 

  



KARTA KWALIFIKACYJNA 
 

Wypełnianie karty kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka na kolonię, czy obóz. Dopiero 
podpisując kartę kwalifikacyjną, wyrażacie Państwo zgodę na przyjazd dziecka, oraz akceptujecie regulamin 
imprezy. Jest to także jedyne miejsce, gdzie można wpisać wszelkie życzenia i zastrzeżenia dotyczące opieki nad 
waszymi dziećmi, stanu ich zdrowia, zaleceń lekarskich, branych leków itd.  
 

REGULAMIN 

 
Na naszych imprezach uczestników obowiązuje przestrzeganie ściśle określonych zasad określonych w 
regulaminie obozu zamieszczonym w karcie kwalifikacyjnej. Rodziców prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z 
regulaminem i podpisanie go przed przyjazdem dziecka na imprezę. Uczestnicy obozu własnoręcznym 
podpisem deklarują jego znajomość i akceptują tuż po przyjeździe na miejsce wypoczynku.  
 

PROGRAM 
 

Nasz personel zawsze dokłada wszelkich możliwych starań, aby zrealizować w całości program obozu. Jednakże 
w pewnych sytuacjach (program turystyczny, rekreacyjny, i sportowy) może on być zrealizowany, tylko w 
zależności od ilości chętnych i warunków pogodowych.  
 
 

UBEZPIECZENIE 
 

Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW do kwoty 5.000,00 zł. 


