
WAŻNE INFORMACJE:

 Kontakt z dzieckiem i opiekunem

- Nie ma potrzeby by dziecko zabierało ze sobą telefon na obóz, jeśli jednak ma ten telefon informujemy, że w dniu
przyjazdu na obóz telefon zostanie zabrany przez opiekuna. Dziecko będzie mieć możliwość poinformowania rodzica o
dotarciu, wysłania numeru do opiekuna a następnie wyłączenie telefonu.
- Nasze dni na obozach są zapełnione atrakcjami i zdarza się czasami, że nie ma możliwości kontaktu z dzieckiem (wówczas
proszę się nie martwić – to znak, ze dziecko dobrze się bawi). Czasami też nie mamy zasięgu – na to nie mamy wpływu i też
prosimy o spokój.
- W przypadku chęci telefonowania i porozmawiania z dzieckiem prosimy to robić w ustalonych
godzinach 8:30 – 8:45 (mniej więcej po śniadaniu). Zajęcia zaczynają się o 9:00. PROSIMY PAMIĘTAĆ: Ciągłe telefony
od rodziców zakłócają prowadzenie zajęć, a z drugiej strony u wrażliwych i tęskniących dzieci powodują, że dziecko, które
udało się zainteresować zajęciami, przypomina sobie o domu i rodzicach i na nowo zaczyna tęsknić. Zapisz nasz telefon, tak
byś mógł w razie potrzeby zadzwonić – kierownik Urszula Wałachowska 781 091 014
- Nasi opiekunowie i kierownik obozu ma przy sobie zawsze telefon i jeśli coś by działo się niepokojącego na obozie –
ZAWSZE do Państwa wykona pierwszy telefon.

Codziennie na naszym FB: https://www.facebook.com/dzikie.bieszczady/ będzie fotorelacja jak dzieci się bawią, co
robią – zapraszamy do śledzenia i komentowania.

 Odwiedzimy na obozie

Prosimy o NIE przyjeżdżanie na obóz w Bieszczady w odwiedziny do dziecka (zwłaszcza, jeśli dziecko jest po raz pierwszy,
albo mocno związany z rodzinami). Spotkanie często kończy się płaczem i tęsknotą, która nie pomaga dziecku w pobycie na
kolonii. Mówienie „chcielibyśmy abyś był już w domu” rozbija dziecko, które ma wyrzuty sumienia wobec rodziców, przez
co chce szybciej zakończyć swoją przygodę na kolonii. Prosimy zatem DRODZY RODZICE o wstrzymanie się z
odwiedzinami przez 11 dni. Pozwólcie proszę cieszyć się dziecku pełnią wakacji, które spędza wśród rówieśników. Tęsknota
za rodzicami czy dzieckiem jest czymś normalnym, ale proszę nam wierzyć – zapewniamy dziecku na kolonii najlepszą
opiekę jaką możemy dać od siebie.

 Kieszonkowe i cenne przedmioty

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą cennych przedmiotów. Opiekun ani organizator nie bierze za nie odpowiedzialności.
Nie dawaj także dziecku zbyt dużej ilości gotówki. Pamiętaj, że dzieci wszystko co potrzebne - dostają. Istnieje możliwość
przechowania rzeczy lub pieniędzy u opiekuna. O ile to możliwe nie dawaj dziecku na kolonię komórki. Po pierwsze łatwo ją
zgubić, po drugie zabawy komórkami przeszkadzają w prowadzeniu zajęć. W razie potrzeby możesz zadzwonić o umówionej
porze do opiekuna i z nim porozmawiać, albo poprosić o rozmowę z dzieckiem. A jeśli będzie taka potrzeba my zadzwonimy
do Ciebie.
Im młodsze dziecko tym powinno mieć mniej kieszonkowego. Uczestnicy mają wszystko opłacone (chyba, że dziecko
wykupi na miejscu dodatkowy pakiet). Ewentualnie sugerowana kwota na 11 dni to ok. 150 zł.

 Podróż

Przed wyjazdem starajcie się nie dawać dziecku do jedzenia ciężkostrawnych potraw. Jeśli dziecko cierpi na chorobę
lokomocyjną, koniecznie nas o tym poinformuj oraz odpowiednio wcześniej podaj mu odpowiedni lek zapobiegający
mdłościom oraz zaopatrz w chusteczki i worek foliowy. Gdy dziecko poczuje się źle powinno natychmiast zawiadomić
opiekuna grupy. Nie dawaj dziecku w nadmiernej ilości jedzenia na drogę. Pamiętaj, że o wiele lepsza jest kanapka, jabłko i
wodę mineralną niż chipsy, czekoladki, żelki i słodzone, gazowane napoje.

 Pakowanie:

Niech dziecko bierze udział w pakowaniu, dzięki temu będzie wiedziało co ze sobą ma na wycieczce, jak wygląda jego
kosmetyczka lub gdzie są ubrania cieplejsze. Pamiętaj, że jeśli dziecko bierze nowe buty czy bluzę – wytłumacz, że nic się
nie stanie jak zostanie wybrudzona. Dopasuj wielkość bagażu do ilości dni na kolonii, spakuj tylko niezbędne rzeczy.
Dziecku będzie łatwiej odnaleźć potrzebne rzeczy gdy nie będzie ich zbyt dużo. Bagażu powinno być tyle, by dziecko samo
mogło go przenieść. Warto też od razu naszykować worek na brudne ubrania, żeby nie mieszały się z czystymi. Dziecko
powinno mieć podręczny plecak, w którym weźmie prowiant na drogę, a na wycieczkę picie i kurtkę. Jeśli dziecko przyjmuje
leki – spakuj to do osobnej reklamówki, aby dziecko wiedziało, gdzie się znajdują.

CO POWINEN MIEĆ ZE SOBĄ UCZESTNIK KOLONII W BIESZCZADACH

- Śpiwór, - Karimata, - Scyzoryk wedle uznania (będziemy je zabierać dla bezpieczeństwa i oddawać dzieciom tylko na
zajęciach) - Coś cieplejszego do ubrania na chłodne wieczory pod namiotem - dotyczy obozu survivalowego
- Latarka
- Mały plecak (do wędrówek)
- Buty górskie/pełne
- Drugie buty zapasowe (w razie przemoczenia) + sandały/klapki (ewentualnie buty do wody)



- Płaszcz przeciwdeszczowy
- Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy chroniące przed słońcem
- Strój kąpielowy
- Ręcznik (plażowy i do kąpieli)
- Legitymację szkolną
- Paszport / dowód osobisty
- Kosmetyczka z przyborami, krem z filtrem, chusteczki
- Odpowiednia liczba bielizny
- Bluzy z długim rękawem (2-3 sztuki), długie spodnie (2-3 pary)
- Koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki
- Ubrania do „wybrudzenia”
- Leki (przyjmowane stale) opisane nazwiskiem dziecka i dawkowaniem
- Kieszonkowe (możliwość przechowania u wychowawcy)
- 11 worków dobrego humoru. Tak by starczyło na każdy dzień!!! 

Nie zabierajcie ze sobą: laptopów, konsol, PSP i innych „zabawiaczy”, drogich aparatów fotograficznych i telefonów za
ponad 1.000 PLN. Bagaże dzieci najmłodszych, czasem nawet odzież warto podpisać imieniem i nazwiskiem. Ułatwia to
namierzenie rzeczy zagubionych lub pozostawionych w ośrodku.




