
           

Szanowni Państwo,

Zbliża  się  termin  wyjazdu  Waszych  dzieci  na  obóz letni  z  naszą  firmą do Nowego Dworku.

Chcielibyśmy przypomnieć o najważniejszych rzeczach, aby wyjazd Waszego dziecka był jak najmniej

stresujący i nie tworzył problemów formalnych i technicznych.

Termin: 16-25.07.2020

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Nowym Dworku 

Nr zgłoszenia wypoczynku w kuratorium: 9227/LUB/L-2020

KONTAKT:

BIURO: Joanna Habel, tel. 883 602 200

KIEROWNIK: Martin Bednarek, tel. 790 292 301(czynny od dnia rozpoczęcia obozu).

PRZYJAZD I ODBIÓR DZIECI:

TRANSPORT WŁASNY: przyjazd w dniu 16.07. w godzinach 15:00 – 16:00, odbiór w dniu 25.07. – 10:00 -11:00

TRANSPORT ZORGANIZOWANY EXPERT: w załączonego wykazu

CO ZABIERAMY:

Wszyscy uczestnicy:

- wystarczającą ilość bielizny i koszulek

- nieprzemakalną cienką kurtkę sportową, 

- obuwie sportowe x 2, klapki nad wodę i pod prysznic

- mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, 

- ciepła bluza w razie niepogody

- strój kąpielowy (czepek, kąpielówki, okulary pływackie) 

- krem z filtrem UV, 

- letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), 

- do zajęć terenowych oraz paintballowo-quadowych - gorszą bluzę i spodnie oraz odpowiednie obuwie np. buty

trekingowe, 

- latarkę z zapasem baterii, 

- legitymację szkolną oraz 

- dobry humor.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE COVID-19:
Z powodu obowiązującego  stanu epidemiologicznego,  Główny Inspektor  Sanitarny,  Ministerstwo Zdrowia  oraz

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  wydało  wytyczne,  których  celem  jest  zminimalizowanie  ryzyka  zakażenia
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koronawirusem przez dzieci i młodzież podczas pobytu na wypoczynku. Cała ich treść dostępna jest na stronach

rządowych. Wprowadzają one wiele procedur, ograniczeń oraz zaleceń zarówno dla organizatora jak i rodziców.

Zapewniamy, że swojej strony dokładamy wszelkich starań, by wypoczynek dzieci był bezpieczny i komfortowy. 

Prosimy również pamiętać o zaleceniach dla rodziców, które zamieściliśmy w dodatkowym

oświadczeniu.

UWAGA !!!

Oświadczenie to, należy uzupełnić, wydrukować i przekazać:

• - podczas przywiezienia dziecka do Nowego Dworku – do rąk kierownika

• - podczas przekazania dziecka do autokaru – przedstawicielowi firmy 

UWAGA!!!

• - prosimy o obowiązkowe nałożenie maseczek przy przekazywaniu dzieci w Nowym Dworku oraz przy

autokarze

• - w momencie przekazywania dziecka, będziemy mierzyli gorączkę dzieciom termometrem bezdotykowym

(w momencie wskazania podwyższonej temperatury, zastrzegamy sobie nieprzyjęcia dziecka na obóz)

KIESZONKOWE:

Pieniądze, jakie przekażecie  Państwo swoim dzieciom pozostaną w ich dyspozycji,  chyba że poinformują nas

Państwo  o  potrzebie  zdeponowania  pieniędzy  dzieci  u  kierownika  obozu.  Zgodnie  z  dyspozycją  będą  one

przekazane dziecku.

Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu pieniędzy (portfel, nerka itp.) 

Na co można wydać kieszonkowe? Na terenie ośrodka jest sklepik i bar, gdzie można dokonać drobnych zakupów

lodów, słodyczy i napojów oraz dań gorących. Można również nabyć pamiątki i gadżety Expertowe. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW PRZEZ DZIECI:

Chcemy, aby telefon służył wyłącznie kontaktowi z rodzicem. Prosimy więc o rozmowę z dzie

mi i przedstawienie poniższych zasad korzystania z telefonów i innych gadżetów elektronicznych:  

1. Telefony  odbieramy  dzieciom w  dniu  przyjazdu  przed  kolacją  (mają  okazję  by  potwierdzić  przyjazd  i

przekazać pierwsze wrażenia). Telefony i inne urządzenia będą w depozycie u kierownika obozu.

2. W kolejnych dniach dzieci otrzymują telefony w porze poobiedniej ok godz. 14:00. W dniu wyjazdu dzieci

otrzymają telefony po śniadaniu ok godz. 09:00

3. WAŻNE: Jeżeli  z  jakiegoś  powodu  uznają  Państwo,  że  konieczny  jest  częstszy  kontakt, możliwe  jest

ustalenie indywidualnych zasad kontaktu z dzieckiem. Wtedy prosimy o kontakt z kierownikiem obozu.

4. Zachęcamy do kontaktu z kierownikiem. Prosimy również do korzystanie z wiadomości sms, jeżeli będzie

taka potrzeba. 

5. Telefony kierownika są dostępne całą dobę. Prosimy jednak, aby po godzinie 21.00 i przed 8.00 rano

dzwonić wyłącznie w sprawach najwyższej wagi. 
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6. Zdanie  oraz  odbiór  telefonu,  tabletu  oraz  innych  gadżetów  elektronicznych  dzieci  potwierdzać  będą

podpisem, 

WSPÓLNE ZAKWATEROWANIE:

Dzieci  na I  turnusie  zakwaterowane będą w pawilonie  kolonijnym w pokojach 4  osobowych,  z  łazienkami na

korytarzu. Wzięliśmy pod uwagę Państwa sugestię dotyczące wspólnego zakwaterowania. Zmiany w ośrodku na

miejscu mogą okazać się niemożliwe. Kwaterując pozostałe dzieci weźmiemy oczywiście pod uwagę płeć i wiek. 

WYŻYWIENIE

Podczas obozu dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek. Jedzenie nie jest porcjowane (z wyjątkiem

mięs  na  obiad)  i  dzieci  powinny  najeść  się  w  ilości  wystarczającej  dla  siebie.  Pierwszym  posiłkiem  jest

obiadokolacja w dniu 16.07.2020 (ok 18:00) a ostatnim śniadanie i ewentualny suchy prowiant (jeśli dziecko ma do

pokonania drogę powrotną do domu ponad 200 km) w dniu 25.07.2020.

W karcie  kwalifikacyjnej  mieli  Państwo  możliwość  wpisania  diet  i  alergii  pokarmowych  dzieci.  Jeżeli  podczas

posiłku dziecko zgłosi ten fakt a nie jest on zgłoszony w karcie, to po kontakcie z rodzicem potwierdzający ten fakt,

w tym dniu zje posiłek zgodny z dietą ale nie specjalnie przygotowany, a w kolejnych dniach już otrzyma właściwe

dla siebie wyżywienie.

OPIEKA MEDYCZNA, LEKI

Na naszych  obozach  pierwszej  pomocy udziela  ratownik  medyczny,  w innych  sytuacjach korzystamy z usług

najbliższego ośrodka zdrowia/szpitala.

Leki możemy przyjąć od Państwa wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego znajdującego się w karcie (przy

transporcie  własnym  prosimy  opisane  leki  przekazać  pielęgniarce,  w  przypadku  transportu  zorganizowanego

opiekunowi  transportu) UWAGA! Jeżeli  w  karcie  kwalifikacyjnej  nie  ma  zlecenia  lekarskiego  dot.  podawania

dziecku leku, nie bierzemy odpowiedzialności za podane przez Państwa leki dla dziecka.

Apteczka – posiadamy dobrze zaopatrzoną apteczkę ratowniczą R1.

WŁASNE JEDZENIE

Ze względu na przyjętą zasadę racjonalnego żywienia oraz kontrole Sanepid’u prosimy, aby dzieci nie przywoziły

ze sobą jedzenia, przygotowywanego przez Państwa.  Na terenie ośrodka znajduje się sklepik, w których można

dokonać drobnych zakupów. 

.

TRANSPORT

Poniżej miejsca i godziny odbioru dzieci z transportu:

www.kolonieiobozy.net



           

WARSZAWA                                                        
stacja BP, ul. Połczyńska 33A               

kierowca/ pilot: Norbert 603805651

POZNAŃ                                                           
Parking przy McDonalds przy Auchan 

Komorniki                                                      
kierowca/ pilot: Norbert 603805651

SZCZECIN                                                    
parking Lidl, ul. Granitowa 18                                  

kierowca / pilot: do potwierdzenia w dniu 
wyjazdu

WYJAZD DO NOWEGO DWORKU 16.07.2020 GODZINA ODBIORU: 10:00 13:00 16:30

POWRÓT Z NOWGO DWORKU 25.07.2020 GODZINA PRZYJAZDU: 11:00 08:00
10:00                                                                             

(do potwierdzenia)

I TURNUS
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