
WAŻNE INFORMACJE 
dla uczestników Kolonii i Obozów w Bieszczadach w OW Solinka:

(Prosimy poświęć chwilę  czasu i przeczytaj)

Kontakt z dzieckiem i opiekunem

Nie ma potrzeby by dziecko zabierało ze sobą telefon na obo� z, jes� li jednak ma ten telefon informujemy, z�e 
w dniu przyjazdu na obo� z telefon zostanie zabrany przez opiekuna. Dziecko będzie miec� moz� liwos�c� 
poinformowania rodzica o dotarciu, wysłania numeru do opiekuna a następnie wyłączenie telefonu. 
Nasze dni na obozach są zapełnione atrakcjami i zdarza się czasami, z�e nie ma moz� liwos�ci kontaktu z 
dzieckiem (wo� wczas proszę się nie martwic� – to znak, ze dziecko dobrze się bawi). Czasami tez�  nie mamy 
zasięgu – na to nie mamy wpływu i tez�  prosimy o spoko� j. 

W przypadku chęci telefonowania i porozmawiania z dzieckiem prosimy to robic�  w ustalonych
godzinach 8:30 – 8:45 (mniej więcej po s�niadaniu). Zajęcia zaczynają się o 9:00. PROSIMY PAMIĘTAĆ: 
Ciągłe telefony od rodzico� w zakło� cają prowadzenie zajęc�, a z drugiej strony u wraz� liwych i tęskniących 
dzieci powodują, z�e dziecko, kto� re udało się zainteresowac� zajęciami, przypomina sobie o domu i 
rodzicach i na nowo zaczyna tęsknic�.

Zapisz nasz telefon, tak bys�  mo� gł w razie potrzeby zadzwonic� 
– kierownik Urszula Wałachowska 781 091 014

Nasi opiekunowie i kierownik obozu ma przy sobie zawsze telefon i jes� li cos�  by działo się niepokojącego 
na obozie – ZAWSZE do Pan� stwa wykona pierwszy telefon. 

Odwiedzimy na obozie

Prosimy o NIE przyjez�dz�anie na obo� z w Bieszczady w odwiedziny do dziecka (zwłaszcza, jes� li dziecko jest 
po raz pierwszy, albo mocno związany z rodzinami). Spotkanie często kon� czy się płaczem i tęsknotą, kto� ra
nie pomaga dziecku w pobycie na kolonii. Mo� wienie „chcielibys�my abys�  był juz�  w domu” rozbija dziecko, 
kto� re ma wyrzuty sumienia wobec rodzico� w, przez co chce szybciej zakon� czyc� swoją przygodę na kolonii. 
Prosimy zatem DRODZY RODZICE o wstrzymanie się z odwiedzinami przez 11 dni. Pozwo� lcie proszę 
cieszyc� się dziecku pełnią wakacji, kto� re spędza ws�ro� d ro� wies�niko� w. Tęsknota za rodzicami czy dzieckiem
jest czyms�  normalnym, ale proszę nam wierzyc� – zapewniamy dziecku na kolonii najlepszą opiekę jaką 
moz�emy dac� od siebie.

Kieszonkowe i cenne przedmioty

Dziecko nie powinno zabierac� ze sobą cennych przedmioto� w. Opiekun ani organizator nie bierze za nie 
odpowiedzialnos�ci. Nie dawaj takz�e dziecku zbyt duz�ej ilos�ci goto� wki. Pamiętaj, z�e dzieci wszystko co 
potrzebne - dostają. Istnieje moz� liwos�c� przechowania rzeczy lub pieniędzy u opiekuna. O ile to moz� liwe 
nie dawaj dziecku na kolonię komo� rki. Po pierwsze łatwo ją zgubic�, po drugie zabawy komo� rkami 
przeszkadzają w prowadzeniu zajęc�. W razie potrzeby moz�esz zadzwonic� o umo� wionej porze do opiekuna 
i z nim porozmawiac�, albo poprosic� o rozmowę z dzieckiem. A jes� li będzie taka potrzeba my zadzwonimy 
do Ciebie.

Im młodsze dziecko tym powinno miec� mniej kieszonkowego. Uczestnicy mają wszystko opłacone (chyba, 
z�e dziecko wykupi na miejscu dodatkowy pakiet). Ewentualnie sugerowana kwota na 11 dni to ok. 150 zł. 

Dojazd na obóz

Przed wyjazdem starajcie się nie dawac� dziecku do jedzenia cięz�kostrawnych potraw. Jes� li dziecko cierpi 
na chorobę lokomocyjną, koniecznie nas o tym poinformuj oraz odpowiednio wczes�niej podaj mu 
odpowiedni lek zapobiegający mdłos�ciom oraz zaopatrz w chusteczki i worek foliowy. Gdy dziecko 
poczuje się z� le powinno natychmiast zawiadomic� opiekuna grupy. Nie dawaj dziecku w nadmiernej ilos�ci 



jedzenia na drogę. Pamiętaj, z�e o wiele lepsza jest kanapka, jabłko i wodę mineralną niz�  chipsy, czekoladki,
z�elki 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, z�e jes� li dziecko bierze 
nowe buty czy bluzę – wytłumacz, z�e nic się nie stanie jak zostanie wybrudzona. Dopasuj wielkos�c� bagaz�u 
do ilos�ci dni na kolonii, spakuj tylko niezbędne rzeczy. Dziecku będzie łatwiej odnalez�c� potrzebne rzeczy 
gdy nie będzie ich zbyt duz�o.

Bagaz�u powinno byc� tyle, by dziecko samo mogło go przenies�c�. Warto tez�  od razu naszykowac� worek na 
brudne ubrania, z�eby nie mieszały się z czystymi.  Dziecko powinno miec� podręczny plecak, w kto� rym 
wez�mie prowiant na drogę, a na wycieczkę picie i kurtkę.
Jes� li dziecko przyjmuje leki – spakuj to do osobnej reklamo� wki, aby dziecko wiedziało, gdzie się znajdują.

Co zabrać na Kolonie i Obozy w Bieszczadach w OW Solinka?

wyposażenie ogólne – dla wszystkich programów:

• Latarka
• Mały plecak (do wędro� wek)
• Buty go� rskie/pełne
• Drugie buty zapasowe (w razie przemoczenia) + sandały/klapki (ewentualnie buty do 

wody)
• Płaszcz przeciwdeszczowy
• Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy chroniące przed słon� cem
• Stro� j kąpielowy
• Ręcznik (plaz�owy i do kąpieli)
• Legitymację szkolną 
• Paszport / dowo� d 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 kro� tkim rękawem, kro� tkie spodenki
• Ubrania do „wybrudzenia”
• Leki (przyjmowane stale) opisane nazwiskiem dziecka i dawkowaniem
• Kieszonkowe (moz� liwos�c� przechowania u wychowawcy)
• 11 worko� w dobrego humoru. Tak by starczyło na kaz�dy dzien� !!!  

Nie zabierajcie ze sobą: laptopo� w, konsol, PSP i innych „zabawiaczy”, drogich aparato� w fotograficznych i 
telefono� w za ponad 1.000 PLN. Bagaz�e dzieci najmłodszych, czasem nawet odziez�  warto podpisac� 
imieniem i nazwiskiem. Ułatwia to namierzenie rzeczy zagubionych lub pozostawionych w os�rodku.

Dodatkowo na Obozie Survivalowym – pod namiotami:

• - SIpiwo� r
• - Karimata
• - Scyzoryk wedle uznania (będziemy je zabierac� dla bezpieczen� stwa i oddawac� dzieciom tylko na
• zajęciach)
• - Cos�  cieplejszego do ubrania na chłodne wieczory pod namiotem
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