
PODSUMOWANIE WYJAZDU KOLONIJNEGO
Już za chwilę ruszamy na kolejny turnus. Już nie możemy się doczekać :) Poniżej przesyłam garść 
niezbędnych informacji odnośnie kolonii w terminie 05-15.07.2019 r.

Wyjazd z Olsztyna

PRZYJAZD DO OŚRODKA
05 lipiec
ZBIÓRKA - godz. 12:40 parking Mc’Donalds przy dworcu PKP Olsztyn
13:00 – odjazd z parkingu
ZHP Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz”, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek

WYJAZD/POWRÓT DO DOMU
15 lipca
9:00 wyjazd z ośrodka 
9:30 parking Mc’Donalds przy dworcu PKP Olsztyn

Telefon awaryjny

• numertelefonu 575 002 898

BAGAŻ
 WSPÓLNE PAKOWANIE - zależy nam, aby dziecko wiedziało co wzięło ze sobą na obóz. 

Najlepszym sposobem zapoznania się z bagażem i poznania zabieranych rzeczy jest wspólne 
pakowanie torby razem z rodzicem. Prosimy, aby następnie dziecko pod Państwa okiem spakowało i 
rozpakowało torbę kilkukrotnie. Po pierwsze nauczy się odpowiedniego układania swoich rzeczy, po 
drugie nie będzie miało problemu z rozpoznaniem swoich ubrań.

 PODPISANE METKI - wiele dzieci posiada podobne lub takie same części garderoby. Mały napis z 
imieniem lub nazwiskiem na metce pozwoli uniknąć zgubienia oraz nieświadomej podmiany ubrań.

CO ZAPAKOWAĆ DO TORBY?
 Śpiwór  
 bielizna
 kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza
 dwie pary obuwia sportowego (jedna w bagażu, jedna na sobie)
 nakrycie głowy
 klapki / japonki
 kosmetyki
 2 ręczniki - kąpielowe (rozmiar dziecięcy)
 nakrycie głowy
 latarka
 krem z filtrem UV
 stroje na trening
 plecak podręczny/ worek/ torebka na wycieczkę
 jeden strój na dyskotekę
 podstawowe leki, które działają na dziecko –

 katar, ból gardła, gorączka, ból brzucha itp.
LEKI
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Jeśli dziecko przewlekle przyjmuje leki to prosimy o spakowanie ich wg poniższych wytycznych!
 W ODDZIELNYM OPAKOWANIU - prosimy o zapakowanie leków do oddzielnej saszetki i 
spakowanie ich do głównego bagażu
 DAWKOWANIE (kiedy, ile?) - do środka należy włożyć kartkę z czytelną instrukcją: w jakiej 
dawce oraz w jakiej sytuacji dziecko powinno otrzymywać leki. Pora dnia jest równie istotna.
 PRZECHOWYWANE U WYCHOWAWCY/PIELĘGNIARKI - pierwszego dnia leki 
weźmie do siebie wychowawca grupy, a następnie będzie przypominał o ich zażyciu.
 PODPISANE - prosimy o podpisanie oddzielnego opakowania na leki, by uniknąć pomyłki

BEZPIECZEŃSTWO
 UBEZPIECZENIE - wszystkie dzieci są ubezpieczone od NNW w PZU
 RATOWNIK - w jeziorze kąpiemy się pod czujnym okiem ratownika wodnego
 OŚRODEK ZDROWIA - w razie potrzeby wizyty u lekarza jesteśmy zgłoszeni jako obóz do 

najbliższego ośrodka zdrowia mieszczącego
 KLESZCZE - w trakcie wyjazdów sezon na kleszcze będzie w pełni. Prosimy o edukację swoich 

dzieci w tej sprawie. My również będziemy przeprowadzili instruktaże oraz kontrole przeciw 
kleszczom.

JAK PRZESZKOLIĆ DZIECKO W TEMACIE KLESZCZY?
 pokazać jak wygląda kleszcz na zdjęciach w internecie,
 uczulić dziecko, że temat jest bardzo poważny,
 przeszkolić dziecko z samokontroli przeciwkleszczowej (codziennie w trakcie kąpieli),
 powiedzieć, że wychowawcy również będą o tym mówić,
 powiedzieć, że wychowawca / wychowawczyni lub pielęgniarka może przeprowadzać kontrole 

przeciwkleszczowe.

KIESZONKOWE
 W PORTFELU / KOPERCIE (PODPISANE) - pieniądze dziecka należy zapakować do głównego 

bagażu w oddzielnym opakowaniu.
 WYCHOWAWCA - pierwszego dnia wszystkie pieniądze zbiera wychowawca grupy. Razem z 

dziećmi  przelicza pieniądze raz jeszcze, a następnie spisują na listę, ile pieniędzy wychowawca bierze 
w depozyt.

 GDZIE BĘDĄ WYDAWAĆ - w trakcie całego wyjazdu dzieci będą miały możliwość wydawania 
pieniędzy w sklepiku przy terenie ośrodka.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
PLAN DNIA

 Pobudka
 Apel / rozruch poranny
 Śniadanie
 Blok przedpołudniowy
 Obiad
 Cisza poobiednia
 Blok popołudniowy
 Kolacja
 Blok wieczorny
 Toaleta wieczorna
 Cisza nocna

POSIŁKI
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Posiłki w naszym ośrodku są zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie.
ALERGIE POKARMOWE?
Jeśli dziecko posiada jakieś alergie pokarmowe to prosimy o informację o niej
w karcie kwalifikacyjnej oraz w wiadomości e-mail.

TELEFONY / KONTAKT
Po przyjeździe do ośrodka dzieci oddają telefony swoim wychowawcom.
Jedynym czasem w ciągu dnia, kiedy dzieci będą miały do dyspozycji swoje telefony
jest okres CISZY POOBIEDNIEJ, bądź po kolacji (każda grupa ustala

ODWIEDZINY
Przed nami bardzo dużo atrakcji, mało czasu i wiele komplikacji wynikających z odwiedzin rodziny:

 negatywne emocje u innych obozowiczów po odwiedzinach kolegi/koleżanki przez rodzinę
 chęć powrotu do domu po wizycie rodziny
 strata atrakcji lub rozbicie planu dnia

Z TEGO POWODU:
brak możliwości odwiedzin dziecka w trakcie trwania turnusu

Codziennie będziemy publikowali zdjęcia z obozu na naszych profilach w serwisie Facebook.

ODBIÓR DZIECI
Przypominamy, że dzieci odbiera się okazując naszej kadrze dowód osobisty zgodny z danymi rodziców 
/opiekunów podpisujących umowę. Jeśli dzieci ma odebrać ktoś inny: prosimy o kontakt z biurem.
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