KOLONIE NA KASZUBACH | OSTRZYCE 2019
WAŻNE INFORMACJE
AUTOKARY
Korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają
aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje.
BEZPIECZEŃSTWO
Jest głównym elementem udanego wypoczynku. Kolonie są organizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zgłaszane w Kuratorium. Obiekt, w którym nasi podopieczni będą wypoczywali, posiada
wymagane prawem dokumenty, a zatrudniana przez nas kadra spełnia wszelkie niezbędne kryteria
fachowości.
CENNE PRZEDMIOTY, PIENIĄDZE
Prosimy, aby uczestnicy nie zabierali rzeczy szczególnie wartościowych. Gorąco zalecamy przekazanie
cennych przedmiotów (komórek, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy muzycznych) oraz większych
kwot pieniędzy do depozytu opiekunom zaraz po przyjeździe na miejsce wypoczynku.
CHORE DZIECKO
W sytuacji, gdy dziecko w trakcie przebywania na imprezie zachoruje lub ulegnie wypadkowi, staramy
się jak najszybciej zapewnić mu odpowiednią konsultację i/lub opiekę medyczną. Jeżeli stan zdrowia
dziecka będzie wymagał stałej opieki lub hospitalizacji, prosimy rodziców lub opiekunów o jak
najszybsze przybycie na miejsce pobytu dziecka. Nasz personel opiekujący się całą grupą dzieci, nie
jest w stanie odpowiednio zająć się poważnie chorym lub hospitalizowanym dzieckiem.
DOKUMENTY
Prosimy o rzetelne wypełnianie karty kwalifikacyjnej (szczególnie o uwzględnienie wszelkich informacji
dot. zdrowia dziecka). Prosimy także o zabranie aktualnej legitymacji szkolnej.
KADRA
Zatrudniona przez nas kadra posiada wszelkie, zgodne z wymogami polskiego prawa kwalifikacje do
sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą i jest zatwierdzona przez Kuratorium.
KARTA KWALIFIKACYJNA
Wypełnianie karty kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka na kolonie. Dopiero
podpisując kartę kwalifikacyjną wyrażacie Państwo zgodę na wyjazd dziecka oraz akceptujecie
regulamin imprezy. Jest to także jedyne miejsce, gdzie można wpisać wszelkie życzenia i zastrzeżenia
dotyczące opieki nad dziećmi, stanu ich zdrowia, zaleceń lekarskich, branych leków itd.
LEKI
Kadra pedagogiczna nie zawsze ma możliwość skonsultować się z rodzicami lub opiekunami lekarstwa
przepisanego dziecku w trakcie obozu przez personel medyczny. Dlatego prosimy koniecznie w karcie
kwalifikacyjnej wpisać wszelkie uczulenia, przeciwwskazania lekarskie oraz brane na stałe leki. Koszt
lekarstw na receptę pokrywają rodzice.
PEŁNOLETNI UCZESTNICY
Uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat podlegają regulaminowi obozu i pozostają pod opieką kadry na równi
z innymi uczestnikami. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad pełnoletni uczestnik

może zostać usunięty z obozu bez zgody opiekunów. W takiej sytuacji organizator nie zapewnia powrotu
do miejsca zamieszkania.
REGULAMIN
Na koloniach uczestników obowiązuje przestrzeganie ściśle określonych zasad określonych
w regulaminie zamieszczonym w karcie kwalifikacyjnej. Rodziców prosimy o wcześniejsze zapoznanie
się z regulaminem i podpisanie go przed wyjazdem dziecka na imprezę. Uczestnicy obozu
własnoręcznym podpisem deklarują jego znajomość i akceptują tuż po przyjeździe na miejsce
wypoczynku.
TRANSPORT
Organizator zapewnia transport uczestników kolonii z Morzeszczyna do Ostrzyc oraz z powrotem.
Wyjazd: 18 sierpnia (niedziela), godz. 12:00 – zbiórka przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie
(ul. Kociewska 12)
Powrót: 23 sierpnia (piątek), godz. 14:00 – odbiór dzieci przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie
(ul. Kociewska 12)
UBEZPIECZENIE
Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
WYPOSAŻENIE
Niezbędne elementy wyposażenia obozowicza to: nakrycie głowy, ręczniki, okulary przeciwsłoneczne,
obuwie sportowe, strój do kąpieli, klapki, krem z filtrem, płaszcz przeciwdeszczowy, kosmetyki i śpiwór.
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