
Radowo Małe - kolonie 2020
co zabrać na kolonie i ważne informacje dodatkowe

Co zabrać na kolonie w Radowie?

Prosimy o zabranie ze sobą ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym numerem PESEL (na wyjazd z miast
innych  aniżeli  Szczecin,  Gorzów)  i  wypełnionej  karty  uczestnika  kolonii,  ankiety  rodziców,  oświadczenia
jazdy konnej (w przypadku koloni konnej lub wykupionych jazd fakultatywnych), oświadczenia survival (w
przypadku koloni survivalowej). 

W bagażu Maluchów nie powinno zabraknąć również: 

• miękkiego obuwia (typu: tenisówki, adidasy, sandały), klapek lub kapci, kaloszy (bo słota nam nie
straszna), kurtki przeciwdeszczowej, 7/10 par majtek, 7/10 par skarpet + 1 grube skarpety, 2 par
spodni długich, 1 pary spodni 3/4, 1 pary spodni dresowych, 3 par krótkich spodenek, 5 koszulek z
krótkim rękawem/  ewentualnie  na ramiączkach,  5  bluzek  z długim rękawem,  2  bluz dresowych,
stroju kąpielowego lub kąpielówek, ręczników: 2 dużych, 1 małego, szczoteczki i pasty do zębów,
mydła w kostce lub płynu pod prysznic, gąbki do mycia, szamponu, grzebienia/szczotki do włosów,
kremu z filtrem do opalania min. SPF 20, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, bidonika na
picie (naturalny, lekko słodki sok z wodą), latarki, małego plecaczka na drobiazgi  oraz ulubionej
maskotki (choć mamy kilka „dyżurnych” w ośrodku). 

Prosimy o przygotowanie podpisanej imieniem i nazwiskiem listy rzeczy dziecka oraz o spakowanie jej na
samym wierzchu torby. Każda część bagażu powinna być podpisana.

Ważne informacje:

• Zalecane kieszonkowe maksimum 30-40 PLN (na lody itp.). 

• Przebieg kolonii ma na celu rozwój Państwa Pociech poprzez zabawę. W trakcie zajęć kształcimy
zdolności  interpersonalne  (pracy  w  grupie),  motoryczne,  twórcze,  dajemy  impulsy  pobudzające
wyobraźnię  i  rozwijamy umiejętności  artystyczne.  Pobyt  na obozie  uczy Dzieci  samodzielności  i
współpracy z innymi. 

• O dietach do realizacji należy poinformować organizatora przez zawarciem umowy zakupu kolonii.
Dieta obowiązuje po zapisaniu w umowie.

• O każdej porze dnia dzieci mają dostęp do napoju, a na życzenie również do kanapek. Każdy rodzic
powinien wypełnić Ankietę Rodziców Malucha (otrzymają ją Państwo mailem wraz z dokumentami
zawarcia umowy) i przesłać ja zwrotnie mailem do 7 dni po zawarciu umowy. 

UWAGI:

• DIETY możliwe  do  realizacji  (za  dodatkową  opłatą):  bezglutenowa,  wegetariańska,  bez  laktozy,
cukrzycowa + 150 PLN/os./pobyt.  O dietach należy poinformować organizatora przed zawarciem
umowy zakupu kolonii. Inne diety po ustaleniu i zapisaniu w umowie. O każdej porze dnia dzieci
mają dostęp do napoju, a na życzenie również do kanapek. 

• Program będzie  zrealizowany w całości,  a  kolejność  zajęć  ustali  kadra  obozu  w  zależności  od
pogody i  po  konsultacji  z  uczestnikami.  Wszystkie  zajęcia  odbywać  się  będą z  zastosowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem kadry z uprawnieniami.
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