
Nowy Gierałtów   – informacje ogólne dla wszystkich programów

Drodzy Państwo, mili Obozowicze i Koloniści!

Z przyjemnością przesyłamy do Państwa informacje dotyczące zbliżającego się terminu 
rozpoczęcia letnich obozów i kolonii w Nowym Gierałtowie. Poniżej znajdziecie niezbędne 
informacje na temat dowozu uczestników do miejsca organizacji wypoczynku.

Szczegółowe godziny zbiórek, adres ośrodka, oraz kontakt do kierownika obozu, zawarte 
są w DRUGIM PLIKU w formie tabeli (PDF).

Adres ośrodka:

Pokoje w Górach u Wanata
Nowy Gierałtów 8
57-550 Stronie Śląskie
Telefon: 074 814 13 30
www.www.pokojewgorach.com

Kierownik Obozu

• Kierownikiem na obozie w Nowym Gierałtowie, turnusie 6-17.06.2022 będzie pani: 
Izabela Karczmarzyk 607212648 – telefon będzie czynny od 1 dnia obozu!

Telefon alarmowy na czas dojazdu:

• Informujemy że w dniach rozpoczęcia i zakończenia turnusów czynny będzie 
nasz numer alarmowy 663873335 

• prosimy dzwonić pod wskazany numer wyłącznie!!! w sprawach dotyczących 
przejazdów na obozy i  tylko w przypadku braku możliwości połączenia z 
konwojentami lub sytuacjach wyjątkowych.

Dojazd na Kolonie:

• Przypominamy, że dojazdy indywidualne (dojazd własny do Nowego Gierałtowa ) 
odbywają się w wyznaczonych godzinach:
◦ W dniu 6 lipca 2022 przyjazd od godziny 15:00; 
◦ W dniu 16 lipca 2022 odbiór dzieci do godz. 9:00 (prosimy o punktualność, 

grupa wyjeżdża autokarem o godzinie 9:30);

• Uczestnicy ze Szczecina, Gorzowa i Wrocławia - jadą do Nowego Gierałtowa 
AUTOKAREM pod opieką kadry (miejsca i godziny zbiórek w załączniku)



• Uczestnicy z Gdańska, poznania, Warszawy, Łodzi i Krakowa jadą do jadą do 
Wrocławia pociągiem pod opieką kadry , dalej z Wrocławia do Nowego Gierałtowa 
AUTOKAREM pod opieką kadry (miejsca i godziny zbiórek w załączniku)

Dołącz do nas na Facebooku

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszej strony na Facebooku → facebook.com/
kolonieiobozy.net na której publikujemy ważne informacje na temat Kolonii i Obozów, 
zdjęcia i filmiki z obozów czy aktualne informacje o promocjach – również tych dostępnych
tylko dla naszych obserwujących ;-)

Inne Informacje
Przypominamy o konieczności posiadania przez uczestników:

• ważnych legitymacji szkolnych (poza grupą ze Szczecina, Gorzowa i Wrocławia)
• uzupełnionych i podpisanych przez rodziców kart obozowych pobierz
• podpisanej zgody na zajęcia programowe (w mailu z potwierdzeniem rezerwacji)
• oświadczenia o stanie zdrowia dziecka 
• zgody na hospitalizację 
• osoby wyjeżdżające na wycieczkę fakultatywną do Pragi koniecznie muszą ze 

sobą zabrać ważny PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY

Wymienione wyżej dokumenty otrzymaliście Państwo w mailu z potwierdzeniem rezerwacji
i umową i należy przekazać je kadrze obozowej, kierownikowi placówki lub konwojentom 
na trasie przejazdu.

Posiadanie karty, oświadczenia o stanie zdrowia , zgody na hospitalizację oraz zgody na 
zajęcia jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników!

Jeżeli przesłaliście Państwo dokumenty mailem na adres biura, to oryginał karty prosimy 
zabrać na obóz

Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik wyjazdu MUSI BYĆ ZDROWY W DNIU WYJAZDU i
posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców o stanie zdrowia. 

Prosimy pamiętać o zabraniu przez uczestników na obóz:

DOKUMENTY: ważna legitymacja szkolna (z nr PESEL), podpisana i wypełniona karta 
uczestnika obozu, podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna zgoda na udziału w 



zajęciach, oświadczenie COVID,
zgoda na hostpializację; 

UBRANIA: wygodny strój sportowy – kilka kompletów (koszulki, spodenki krótkie i długie, 
dres), nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter (lub polar), strój kąpielowy, ręcznik, co 
najmniej dwie pary butów sportowych (w tym jedne buty do wycieczek górskich - nie nowe,
ale wygodne, w których dzieci już chodziły), klapki;

INNE:  BIDON / butelka (do uzupełniania wody z bufetu), mały plecak na wycieczki, 
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny z filtrem. Przyda się: okularki 
pływackie, preparat odstraszający komary, latarka, mały płyn do dezynfekcji.

• Na obóz jeździecki - własny toczek / kask, można zabrać własne bryczesy, czapsy, ;

• Na obóz wspinaczkowy - można zabrać własny kask.

Uwaga: Przedmioty wartościowe Uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność.

Ważne informacje:

PRZYPOMINAMY, że niezgłoszone do nas podczas dokonywania rezerwacji diety i 
alergie żywieniowe nie będą mogły być egzekwowane w czasie trwania obozu. 

PROSIMY RZETELNIE wypełnić informacje zdrowotne na KARCIE OBOZOWEJ. Dotyczy 
to ewentualnych uczuleń, przeciwwskazań dot. zajęć sportowych itd. Jeśli dziecko zażywa 
regularnie leki - prosimy DOPIĄĆ DO KARTY OBOZOWEJ informacje w jaki sposób leki 
są dawkowane i czy dzieci same pamiętają o ich zażywaniu czy mamy im o tym 
przypominać. (WAŻNE!) 

DIETY - zgodnie z ofertą, w ośrodku U Wanata za specjalne diety (bezmięsne, 
bezmleczne itd.) pobierana jest dodatkowa opłata (150 zł/turnus) – diety realizowane są 
wyłącznie dla osób, które zgłosiły taką prośbę w trakcie dokonywania rezerwacji i ją 
opłaciły – dopiski na karcie kolonijnej nie będą honorowane.

ZALECAMY PODPISANIE METEK na ubraniach młodszych Uczestników (nieścieralnym 
markerem). Są wspaniali, ale tyle dzieje się na naszych obozach że pod koniec turnusu 
nie pamiętają już niestety, w jakich ubraniach przyjechały.

PIENIĄDZE tzw. KIESZONKOWE można przekazać do depozytu WYCHOWAWCOM, ale
tylko w podpisanej kopercie z ROZMIENIONYMI BANKNOTAMI 10 zł x.... 

TELEFONY na obozie:

Posiadanie przez dzieci telefonów komórkowych nie jest niezbędne – przez cały czas 
trwania turnusu mają Państwo kontakt z Kierownikiem Wypoczynku. Informujemy, że 



kierownik wypoczynku może podjąć
decyzję o zbieraniu telefonów uczestników przez kadrę obozową przed zajęciami i na 
ciszy nocnej, w celu uniknięcia ich zagubienia. W wyznaczonych godzinach można 
kontaktować się z dziećmi na ich numery telefonu, dzieci w dowolnej chwili mogą 
zadzwonić do rodziców (także z numeru kierownika).

Uwaga - w ośrodku U Wanata - położonym w górach, jest problem z zasięgiem, wiec może
się okazać że dzieci zapomną zadzwonić w przerwie obiadowej albo zapomną podejść w 
miejsce gdzie jest zasięg. Proszę się nie martwić  - w razie utrudnionego kontaktu - 
prosimy dzwonić na numer ośrodka - 74 814 13 30 - obsługa przekaże nam informacje z 
prośbą o kontakt zwrotny.

Może się zdarzyć, że KIEROWNIK OBOZU również będzie znajdować się w miejscu poza 
zasięgiem. Prosimy  napisać do pani kierownik Izy Karczmarzyk SMS-a z prośbą o kontakt
zwrotny z informacją, którego uczestnika ma dotyczyć rozmowa. Pani kierownik na pewno 
oddzwoni.
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