OGÓLNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZY KAŻDEGO WYJAZDU
KOLONIE LETNIE – EKWIPUNEK MŁODEGO KOLONISTY

Wysłanie dziecka na pierwszą kolonię zwykle przysparza wielu trosk i niepokojów kochającym
rodzicom. Chętnie służymy radą i pomocą – z nami wyjazd na pierwsze samodzielne wakacje stanie się
oczekiwaną przygodą!

W co spakować?
Zdecydowanie odradzamy torby na ramię i z kółkami. Rzadko zdarza się, aby organizatorzy kolonii
zapewniali wszystkim dzieciom wniesienie bagażu do budynku, gdzie kolonia jest zakwaterowana. Jeśli
już dzieci otrzymują pomoc to tylko te najmłodsze. Starszemu dziecku raczej nikt nie będzie wnosił
bagażu, więc będzie musiało samo uporać się z nieporęcznym i ciężkim ekwipunkiem. Użyj wyobraźni
i zastanów się czy Twoje dziecko da radę wnieść swój plecak czy walizkę np. na pierwsze piętro
budynku. Najwygodniejsze dla najmłodszych są walizki na kółkach, nastolatkom zwykle bardziej
odpowiada plecak (zwłaszcza na obozy survivalowe). W plecaku trudniej jednak utrzymać porządek.
Jeśli dajesz dziecku plecak dopilnuj, aby bieliznę spakowało do bocznych kieszonek, wtedy wyjmując
codziennie czyste, nie będzie przewracać całości “do góry nogami”. Na większości kolonii część lub
wszystkie rzeczy można trzymać w szafie i szafkach, jednak nie wszystko na pewno się tam zmieści.

Co zabrać?
Pakując dziecko na kolonie lub obóz, pamiętaj, że w naszym klimacie pogoda jest całkowicie
nieprzewidywalna, dlatego Twoje dziecko musi mieć odpowiednią liczbę ubrań zarówno jakby przez
dwa tygodnie miało być zimno i z deszczem, jak i żar lał się z nieba.
Jeśli dziecko jedzie nad polskie morze – pamiętaj, że to północ kraju i nad Bałtykiem rzadziej jest
gorąco. Razem więc ze strojem kąpielowym włóż do plecaka ciepły sweter i lekką kurtkę z kapturem, a
nawet jesienną czapkę.
Gdy dziecko jedzie w Tatry i planowane są wycieczki w wyższe góry np. wjazd kolejką linową na
Kasprowy Wierch, koniecznie spakuj mu ocieplaną polarem kurtkę oraz lekką czapkę.
Do obowiązkowego letniego ekwipunku kolonisty należą krem lub spray przeciw komarom oraz krem
przeciw oparzeniom słonecznym z wysokim filtrem. Dziecko musi mieć także czapkę z daszkiem oraz
lekką kurtkę wiatrówkę z kapturem lub pelerynę przeciwdeszczową, plecaczek na wycieczki i portfelik.
Nie polecamy zabierania drogich telefonów komórkowych – często ulegają zniszczeniu lub giną, a każdy
organizator i tak zapewnia rodzicom telefoniczny dostęp do wychowawcy w czasie trwania turnusu
oraz możliwość porozmawiania z dzieckiem.

Ile kieszonkowego?
Dobre firmy organizujące kolonie przeważnie podają, ile kieszonkowego powinno mieć ze sobą
dziecko. Wysokość kwoty jaką będzie dysponować kolonista zależeć powinna od kilku czynników:
wieku dziecka (im młodsze tym mniej pieniędzy), charakteru wyjazdu (harcerz na obóz w lesie nie

potrzebuje tylu pieniędzy co kolonista w nadmorskim kurorcie), liczby przewidzianych wycieczek z
biletami wstępu za które dzieci będą same płacić (to raczej tylko na obozach zagranicznych), itp.
W przypadku młodszych dzieci dobrze sprawdza się system podzielenia kieszonkowego na pół i
wręczenia połowy w podpisanej kopercie wychowawcy z prośbą o przekazanie naszemu dziecku po
upływie połowy kolonii. Obecnie przeciętne kieszonkowe dla dzieci w wieku 7-12 lat to 50-100 zł na
10-dniowe kolonie, a dla młodzieży starszej ok 150-200 zł.

PRZYKŁADOWA LISTA EKWIPUNKU KOLONISTY na 10 dni kolonii letnich:
- Kosmetyczka z przyborami, krem z filtrem, krem przeciw komarom, Chusteczki do nosa – 3 paczki
- Czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
- Buty (wygodne adidasy), sandały oraz klapki
- Odpowiednia liczba sztuk bielizny (majtki i skarpetki)
- Bluzy z długim rękawem 3-4 szt. (w tym jedna ciepła, przynajmniej dwie rozpinane)
- Długie spodnie (jedne dresowe) - 3 pary
- Krótkie spodenki 3 pary
- T-shirt 7-8 koszulek (w tym 1-2 bez rękawków)
- Kąpielówki lub strój kąpielowy
- Ręcznik kąpielowy i drugi na plażę lub basen
- Piżama
- Bawełniana torba-worek na brudne rzeczy
- Mały plecaczek na wycieczki, portfelik najlepiej zawieszany na szyi
- Legitymacja szkolna
- Kieszonkowe (50-150 zł) – można przechować u wychowawcy
- Karta kolonisty – wypełniona i podpisana
- Telefon z ładowarką (dla chętnych)
Dla obozów namiotowych: latarka, śpiwór, jasiek (czasem też karimata)

Informacje dodatkowe
Autokary:
Korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają
aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest
możliwość oglądania filmów i skorzystania w sytuacjach awaryjnych z WC. W trakcie jazdy,
organizowane są postoje w miejscach do tego przystosowanych zazwyczaj są to parkingi z
restauracjami i toaletami (czasami płatnymi). Zależnie od trasy zapewniamy odpowiednią liczbę
kierowców, zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego prawa.

Bezpieczeństwo:
Jest głównym elementem udanego wypoczynku. Wszystkie imprezy zamieszczone w naszym folderze
są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszane w odpowiednich kuratoriach.
Oferowane przez Nas obiekty posiadają wymagane prawem dokumenty a zatrudniana kadra spełnia
wszelkie niezbędne kryteria fachowości.

Bagaż:
Na imprezach autokarowych obowiązuje limit bagażu: 1 szt. bagaż główny o wadze nie przekraczającej
20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180 cm oraz bagaż podręczny. Na imprezach samolotowych
szczegółowe zakresy limitów bagażu podane są na stronach poszczególnych imprez.

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. W miarę
możliwości prosimy o zaopatrzenie uczestników w walutę kraju docelowego. Sugerowana wysokość
kieszonkowego, znajduje się w opisach poszczególnych imprez.

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). Kartę należy oddać wychowawcom przy wyjeździe. Prosimy o zabranie aktualnej
legitymacji szkolnej oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych, ważnego przynajmniej 6 miesięcy
paszportu, lub w krajach EU dowodu osobistego.

Fakultatywne wycieczki:
Odbywają się dla min 20 osób i są dodatkowo płatne w biurze, lub na miejscu u opiekuna grupy lub
rezydenta. Bez względu na sposób zapłaty Organizator nie może zagwarantować, że wycieczki odbędą
się. W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zmianie lub wycieczka może zostać odwołana.

Grupa Obozowa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ona liczyć nie więcej niż 20 osób, pod opieką jednego
wychowawcy. W absolutnej większości naszych imprez staramy się, aby one były mniejsze i w miarę
jednorodne wiekowo.

Kadra:
Zatrudniona przez Nas kadra, posiada wszelkie zgodne z wymogami polskiego prawa kwalifikacje do
sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą i jest zatwierdzona przez odpowiednie Kuratorium.

Karta kwalifikacyjna:
Wypełnianie karty kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka na kolonię, czy obóz.
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 waszymi dziećmi, stanu ich zdrowia, zaleceń lekarskich, branych leków, itd.

Leki:
Kadra pedagogiczna nie zawsze ma możliwość skonsultować się z rodzicami lub opiekunami odnośnie
podania dziecku lekarstwa przepisanego przez personel medyczny w trakcie trwania obozu. Dlatego
prosimy koniecznie w karcie kwalifikacyjnej wpisać wszelkie uczulenia, przeciwwskazania lekarskie
oraz brane na stałe leki. Koszt lekarstw na receptę na imprezach zagranicznych pokrywa
ubezpieczyciel, a na krajowych rodzice.

Opieka medyczna:
Na imprezach krajowych zapewniamy opiekę medyczną w publicznych ośrodkach zdrowia i szpitalach.
Jeśli w ośrodku/hotelu zapewniamy opiekę lekarza, lub pielęgniarki jest to zaznaczone w programie
imprezy.
Gorąco zalecamy posiadanie karty NFZ zapewniającej opiekę medyczną EU.

Paszport lub dowód:
Uczestnicy imprez zagranicznych lub kolonii w Polsce w przypadku wycieczek zagranicznych w
programie muszą posiadać ważny przynajmniej 6 miesięcy paszport, lub dowód osobisty (kraje strefy
Schengen). Brak kontroli granicznej w strefie Schengen w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności
posiadania w/w dokumentów. W przypadku ich braku uczestnik, nie zostanie zabrany na imprezy.

Program:
Nasz personel zawsze dokłada wszelkich możliwych starań, aby zrealizować w całości program obozu.
Jednakże w pewnych sytuacjach (program turystyczny, rekreacyjny, i sportowy) może on być
zrealizowany, tylko w zależności od ilości chętnych i warunków pogodowych.

Regulamin:
Na naszych imprezach uczestników obowiązuje przestrzeganie ściśle określonych zasad określonych w
regulaminie obozu 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.

Ubezpieczenia:
Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW, a na imprezach zagranicznych dodatkowo ubezpieczeniem
Warta Travel- szczegóły poniżej oraz przy opisach poszczególnych programów - zobacz więcej.

Wyposażenie:
Niezależnie od charakteru imprezy niezbędne elementy wyposażenia obozowicza to: nakrycie głowy,
ręczniki, okulary przeciwsłoneczne, obuwie sportowe, strój do kąpieli, klapki, krem z filtrem, płaszcz
przeciwdeszczowy. Na imprezach specjalistycznych należy zabrać dodatkowe wyposażenie zgodnie z
sugestiami zawartymi w ofercie.

Zakwaterowanie:
W ośrodkach doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do 10.00, jeżeli przyjazd nastąpi wcześniej lub wyjazd
później, zapewniamy miejsce na złożenie bagażu.
Wszelkie prośby dotyczące zakwaterowania dzieci, prosimy umieszczać w karcie kwalifikacyjnej, w
miarę możliwości postaramy się spełnić Państwa życzenia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy
sobie prawo do zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna płeć i wiek uczestników, prośby dzieci, lub
rodziców). Kategorie ośrodków, podane są wg standardów obowiązujących w danym kraju.

Zdrowie:
Organizowane przez nas imprezy przeznaczone są zasadniczo dla dzieci zdrowych i tylko takim dzieciom
jesteśmy w stanie zapewnić właściwą opiekę. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w
przypadku choroby przewlekłej, bądź jakichkolwiek problemów zdrowotnych, uprzejmie prosimy o
konsultacje z Naszym biurem przed wysłaniem dziecka na obóz.

Dokumenty podróżne
Każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać:
◦ Ważny paszport – (dot. imprez zagranicznych lub kolonii w Polsce z wycieczkami zagranicznymi), w
krajach UE może być dowód osobisty. Informacje na temat trasy przejazdu znajdziecie na naszej stronie
przy opisie poszczególnych obozów. Legitymacja szkolna nie jest dokumentem uprawniającym do
wyjazdu poza granice Polski. Uczestnik bez wymaganych dokumentów nie będzie mógł uczestniczyć w
imprezie.
◦ Karta kwalifikacyjna - jest wymaganym przez prawo dokumentem każdego obozowicza. Starannie
wypełniona karta kwalifikacyjna jest dla kierownika obozu i wychowawców nieocenionym źródłem
informacji.

UBEZPIECZENIA
Imprezy krajowe – jeżeli w programie imprezy nie zaznaczono inaczej cena zawiera ubezpieczenie od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na terenie RP do kwoty 20.000 PLN.

UBEZPIECZENIE FAKULTATYWNE
Serdecznie polecamy także skorzystanie z naszych ubezpieczeń fakultatywnych:
• Podwyższenie Kwoty Ubezpieczenia KL na imprezach zagranicznych do kwoty 20.000 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza
granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu do kwoty 10.000 EUR lub 20.000
EUR (w przypadku wykupienia Podwyższonego Ubezpieczenia KL)
• Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji. Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące
zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika.

KARTA NFZ
Na wyjazdy zagraniczne zalecamy wyrobienie karty NFZ, która może ułatwić formalności związane z
ewentualną hospitalizacją za granicą, w szczególności w sytuacjach, gdy koszty związane z wypadkiem
będą wyższe od standardowego ubezpieczenia wynoszące 10.000 EUR.
Informacje na temat karty NFZ: 225726000 lub na www.nfz.gov.pl.

