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PORADNIK DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW  

OBOZU SUMMER CAMP 2021 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ?   

● mały plecak na wycieczki   

● wygodne buty na piesze wycieczki oraz obuwie sportowe  

● strój kąpielowy, klapki  

● krem z filtrem UV,  

● letnie nakrycie głowy (KONIECZNIE),  okulary przeciwsłoneczne 

● nieprzemakalną kurtkę,   

● ciepły sweter lub polar,   

● długie i krótkie spodnie   

● przybory do mycia, ręczniki, ręcznik kąpielowy 

● kieszonkowe – wszelkie bilety wstępu do atrakcji dzieci mają zapewnione więc nie ma 

konieczności aby dzieci zabierały większą gotówkę   

● suchy prowiant na drogę  

● osłony nosa i ust (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w terminie wyjazdu)  

Jeśli dziecko potrafi grać na jakimś małym instrumencie muzycznym to można go zabrać ze sobą.  

Prosimy aby dzieci nie brały ze sobą zapasów napojów  w bagażach. Wszystko jest na miejscu       

Należy także obowiązkowo zabrać:  legitymację szkolną,  numer PESEL  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Kontakt do Kierownika Obozu otrzymają Państwo przed wyjazdem. 

Uprzejmie prosimy o kontakt z Kierownikiem w naprawdę pilnych sprawach w g. 18.00-20.00.  

Cała kadra przez 24h na dobę pełni opiekę nad dziećmi. Również Kierownik. Każda rozmowa to 

kilka/kilkanaście minut kiedy trzeba odejść od dzieci. W nagłych przypadkach i sytuacjach awaryjnych 

Kierownik lub Wychowawca grupy będzie bezpośrednio kontaktował się z opiekunem dziecka.  

Korzystanie z telefonów komórkowych  

Z wyjątkiem turnusów dla młodzieży, dzieci będą miały udostępniane telefony maksymalnie 2 razy w 

ciągu dnia. Tj.  w czasie przerwy poobiedniej oraz na wieczór. Wyjątkiem są wycieczki, na które 

będzie możliwość zabrania telefonu. 

Na turnusie dla nastolatków uczestnicy będą mieli telefony zbierane tylko na noc.  

Kieszonkowe 

Chętni Rodzice mogą przekazać przed wyjazdem w podpisanej kopercie pieniążki dla dziecka, które 

będą systematycznie w określonej kwocie wypłacane. Należy przygotować odliczoną gotówkę w 

podpisanej kopercie. Prosimy o gotówkę w banknotach nie większych niż 20 zł – dziękujemy! 

Na terenie Ośrodka, będzie możliwość zakupienia drobnych przekąsek i napojów.   
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Przez cały pobyt dzieci mają stały i nieograniczony dostęp do wody pitnej oraz zdrowych przekąsek 

typu owoce, jogurty, serki.  

Podróż  

Bardzo nam zależy aby podróż na miejsce, wycieczki oraz powrót z obozu odbyły się w miłej 

atmosferze, a przede wszystkim bezpiecznie. W związku z tym zadbamy o to aby pojazd i kierowca 

wcześniej byli skontrolowani przez Policję. Kolejny rok korzystamy z usług sprawdzonej firmy 

transportowej oraz tych samych sprawdzonych kierowców.  

Zdowie dziecka 

Ze względu na pojawiające się sytuacje zatajania stanu zdrowia dzieci prosimy o to co poniżej.  

Drogi Rodzicu, pamiętaj aby w karcie uczestnika wpisać informacje o stanie zdrowia dziecka. Jeśli 

Twoje dziecko ma ADHD, autyzm, zespół Aspergera itp. poinformuj nas o tym. Jeśli Twoje dziecko ma 

trudności w odnalezieniu się w nowej grupie, jest nieśmiałe,  potrzebuje więcej czasu na adaptację 

czy bywa agresywne prosimy napisz o tym. Staramy się pomóc każdemu czuć jak najlepiej w naszej 

grupie. 

Pamiętaj, że zdrowie Twojego dziecka jest najważniejsze, a taka informacja jest nam niezbędna przy 

pracy z grupą i dzieckiem.  

 

Uwaga! W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka i ujawnieniu jej w trakcie wyjazdu 

zastrzegamy sobie prawo usunięcia uczestnika z obozu w trybie natychmiastowym na koszt 

opiekunów bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.  

 

Prośba 

Drodzy Rodzice, wyjazd na obóz, szczególnie pierwszy raz to wielkie przeżycie dla dziecka. 

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się dobrze w grupie i wróciło ze 

wspaniałymi wspomnieniami.  

Mamy jednak do Was ogromną prośbę. Otóż zdajemy sobie sprawę jak ogromne emocje towarzyszą 

dzieciom, bywa, że w pierwszych dniach mają problem z zaśnięciem w nowym miejscu. W miarę 

możliwości staramy się pomóc takim dzieciom zaadoptować się i czuć bezpiecznie. Niestety nie  mamy 

magicznej mocy, która sprawi, że dzięki nam dziecko zaśnie.  

Prosimy uszanujcie czas nocny wychowawców (oni naprawdę ciężko pracują i też potrzebują chwili 

odpoczynku) i nie wymagajcie od nich czuwania w nocy przy Waszym dziecku.  

Liczymy na zrozumienie.  

JAK PRZYGOTOWAĆ  DZIECKO NA OBÓZ:  

1. Dziecko powinno mieć w swoim ekwipunku podstawowe przybory toaletowe i powinno wiedzieć 

o tym, że nikt inny poza nim nie może z nich korzystać  

2. Najmłodszym uczestnikom odpowiednie ubranie najlepiej posegregować w gotowe "zestawy" na 

każdy dzień obozu (powiedzieć również dziecku, że codziennie powinno zakładać czyste ubranie i 

gdzie powinno składować brudną odzież)  
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3. Trzeba koniecznie powiedzieć dziecku, aby o wszystkich dolegliwościach (bóle głowy, brzucha, 

wymioty, złe samopoczucie) powiadamiało natychmiast wychowawcę lub kierownika.  

4. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi dzieciom na zachowanie podczas wyjazdu , a 

przede wszystkim na nie dokuczanie i uprzykrzanie wypoczynku innym uczestnikom. W 

powtarzających się i skrajnych przypadkach dzieci będą usuwane z obozu w trybie 

natychmiastowym na koszt rodziców/opiekunów. Zależy nam na komforcie wszystkich 

uczestników dlatego jest to dla nas bardzo ważna kwestia ze względu na pojawiające się 

podobne sytuacje na innych wyjazdach będziemy mieć to szczególnie na uwadze.  

 

Życzymy miłych przygotowań!  

Zespół Creative Club 


