
Informacje Wakacyjne Campy  27.06-05.07.2021
           Poronin Limba Grand&Resort

Wyjazd 27.06.2021  Dojazd Własny
Dzieci, których rodzice wybrali dojazd własny należy dowieźć do ośrodka w godzinach od 15:00 
do 16:00. Na miejscu będzie osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie i odbiór dzieci. Prosimy o 
przybycie na miejsce nie wcześniej niż o godzinie 15:00

Uwaga! 
W związku z rozporządzeniem GIS oraz wytycznymi Kuratorium Oświaty informujemy, że rodzice 
przywożący dziecko na miejsce wypoczynku zgłaszają się do specjalnie wyznaczonego punktu 
przed budynkiem (namiot campowo) tam przekazują dziecko i dostarczają bagaż. Nie ma 
możliwości wstępu rodziców na teren ośrodka i do pokoi. W tym zakresie nie ma odstępstw -  
bardzo proszę o poinformowanie również dzieci o tej procedurze.

Odbiór powrotny – 05.07.2021

Należy odebrać dzieci po śniadaniu - pomiędzy 9:00 a 10:00 rano (prosimy o punktualność! ).

W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby, niż rodzice bądź opiekunowie prawni prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenie takiej informacji mailowo oraz podanie informacji dotyczących osoby 
odbierającej dziecko (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego!).

Wyjazd 27.06.2021  Warszawa
Zbiórka dzieci jadących na camp :

 08:40 – parking przy Lodowisku Torwar ul. Łazienkowska 6A  

Uwaga: 
• Osoba odbierająca dzieci będzie ubrana w bluzę campowo oraz posiadała  identyfikator z 

logo campowo
•  Numer telefonu do osoby odbierającej dzieci prześlemy Państwu na 5 dni przed 

wyjazdem, 

Prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki. Planowy odjazd autobusu o godzinie 9:00.

Prowiant: 
Prosimy o przygotowanie dla dzieci na czas podróży suchego prowiantu + wody ( prosimy by dzieci nie brały 
kolorowych napojów gazowanych oraz chrupek). Osoby z chorobą lokomocyjną - prosimy rodziców o 
przygotowanie tabletek z których dziecko korzysta podczas podróży.

Podróż powrotna 05.07.2021 
Dokładna godzina realizacji transportu powrotnego będzie przesłana przez kierownika wypoczynku na 2 dni 
przed planowanym powrotem. Na podróż powrotną dzieci otrzymają przygotowany prowiant oraz wodę.

www.kolonieiobozy.net



ADRES ośrodka:

Limba Grand&Resort

Kośne Hamry 15c

34-520 Poronin

Kierownik wypoczynku
• Sylwia Nawara 792 959 728

PROCEDURY COVID-19
1. Podczas transportu zorganizowanego nie tłoczymy się w jednym miejscu. Dzieci oddawane są po kolei 

– rodzic przekazuje dziecko, podpisuje listę i odchodzi. Dzieci do autokary wchodzą w maseczkach -  
mają je założone do momentu zajęcia miejsca.

2. Podczas transportu własnego, rodzice nie mogą wchodzić do ośrodka, w którym odbywać się będzie 
kolonia. Oddają dziecko w specjalnie wyznaczonym miejscu, podpisują listę oraz opuszczają teren 
ośrodka.

3. Takie samo postępowanie jak powyżej będzie dotyczyło odbioru dziecka.
4. Dzieci codziennie rano będą mieć mierzoną temperaturę przed rozpoczęciem rozgrzewki. 
5. Przed każdym posiłkiem, wejściem do sali zajęć, powrotem do ośrodka dzieci będą musiały 

dezynfekować ręce. 
6. Każde dziecko powinno posiadać maseczki chirurgiczne ( około 10 szt. ) -  będą zakładane podczas 

wyjść do sklepów oraz na wycieczkach zgodnie z obowiązującymi restrykcjami.
7. Przy każdym opuszczania terenu ośrodka dzieci będą musiały zakładać maseczkę. 
8. Jeśli u dziecka zauważone zostaną objawy choroby, to taki uczestnik zostaje przeniesiony do izolatki na

czas trwania objawów.
9. W przypadku, gdy zostaną odgórnie wdrożone inne ograniczenia, organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany atrakcji ( bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów przez klienta ).
10. Dzieci będą kwaterowane w pokojach w miarę możliwości tak, aby osoby z grup tematycznych nie 

mieszały się ze sobą. 
11. W przypadku podejrzenia zakażenia lub zarażenia COVID-19 rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie o 

tym poinformowany.
12. Postępowanie przy zarażeniu COVID-19 będzie zgodne z zaleceniami sanepidu. 
13. Przed rozpoczęciem każdego turnusu, nasza kadra będzie sprawdzana testami antygenowymi na 

obecność koronawirusa – nie dotyczy to osób zaszczepionych.

www.kolonieiobozy.net
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