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JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA TRANSPORTU?
Uczestnicy kolonii przewożeni są do Garczyna autokarem w zależności od ilości
kolonistów: 20 osobowym lub więcej. Wszystkie dostępne autokary są klimatyzowane, z
wygodnymi siedzeniami.
POWIADOMIENIA O TRANSPORCIE
Rodzice na minimum 5 dni przed wyjazdem dziecka na kolonie otrzymują dokładną
informację transportową. Organizator podaje:
datę i miejsce zbiórki wyjazdowej;
telefon kontaktowy (komórkowy) kierowcy autokaru;
planowaną godzinę dotarcia uczestników transportu do placówki wypoczynku.
PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO TRANSPORTU – TORBA, WALIZKA, PLECAK
Podstawowym pytaniem rodzica, który pierwszy raz wysyła swoje dziecko na kolonie lub
obóz jest – ile ubrań dać dziecku i jak przygotować dziecko do wyjazdu?
1. Należy pamiętać, że w transporcie zorganizowanym, dziecko musi samodzielnie
transportować swój bagaż, wnosić ten bagaż na piętra danego budynku zakwaterowania
oraz transportować swój bagaż na trasie wyjścia z autokaru do swojego miejsca
zakwaterowania.
2. Najważniejszym elementem bagażu dziecka jest bielizna. Proponujemy, aby każde
dziecko posiadało minimum tyle majtek i skarpetek ile jest dni turnusu (plus jedna
dodatkowa para skarpet i majtek). Koniecznie dziecko powinno mieć piżamę (a jeśli
dziecko nie śpi w piżamie w domu, to powinno mieć specjalną bieliznę do spania).
3. Dodatkowo dziecko powinno posiadać:
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bluzę z długim rękawem;
koszulki z krótkim rękawem (z materiałów naturalnych);
1 parę butów sportowych;

1 parę obuwia domowego (najlepiej tzw. klapki, które jednocześnie będą służyły jako obuwie
kąpielowe pod prysznicem);
1 parę obuwia pełnego (do zwykłego chodzenia);
kurtkę przeciwdeszczową i jednocześnie chroniącą od wiatru;
czapkę z daszkiem lub chustkę na głowę;
1 – 2 pary krótkich spodenek;
ubranie sportowe (koszulkę i spodenki sportowe);
spodnie długie (chłopcy), dziewczęta (sukienka, spódnica lub spodnie);
1 para długich spodni – codziennych (najbardziej ulubionych przez Wasze dziecko).
DODATKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA TURNUSU
Dodatkowo, każdy uczestnik turnusu powinien posiadać:
2 woreczki (jeśli w czasie podróży dziecko będzie miało zaburzenia żołądkowe);
paczkę chusteczek higienicznych;
leki, które dziecko przyjmuje stale (leki powinny być umieszczone w specjalnym woreczku
wraz z opisem dawkowania (dziecko powinno być poinstruowane w jakich ilościach przyjmować
leki).
UWAGA! Dziecko nie może samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy
wychowawcy. Wszystkie informacje zdrowotne o przyjmowanych lekach przez dziecko powinny
się znaleźć wraz z dawkowaniem w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
krem ochronny z wysokim filtrem UV/UVB;
środek chroniący przed ukąszeniami komarów i kleszczy;
środki higieny osobistej (pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło, szampon lub inne
środki do mycia ciała i włosów);
2 ręczniki (1 kąpielowy i 1 mały);
inne środki kosmetyczne i do higieny osobistej;
mały plecak lub torba (aby dziecko mogło spakować do niego prowiant na drogę powrotną
lub na inne zajęcia);
KONTAKT Z KADRĄ KOLONII
Rodzice mają możliwość kontaktowania się w sprawach wychowawczych i wszelkich
problemowych zdrowotnych z KIEROWNIKIEM WYPOCZYNKU.
KIEROWNIK JAKO CZŁONEK KADRY TURNUSU TAKŻE PROWADZI ZAJĘCIA Z
DZIEĆMI LUB SPEŁNIA INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU OBOWIĄZKÓW W
ZAKRESIE ORGANIZACJI I NADZOROWANIA ZAJĘĆ. JEŚLI NIE ODBIERA TO
ODDZWONI W PIERWSZEJ WOLNEJ CHWILI.
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Najbardziej drażliwą kwestią są zawsze pieniądze. Rodzice bardzo często zastanawiają
się – ile dać dziecku kieszonkowego?
Naszym zdaniem nie należy przesadzać z kieszonkowym dla dziecka.
Ośrodek Garczyn znajduje się w środku lasu. Jedyną szansą dokonania jakichkolwiek
zakupów jest korzystanie ze sklepiku na terenie ośrodka, gdzie można kupić wodę
mineralną, słodycze, lody itp. – ceny nie są wysokie i porównywalne z cenami
sklepowymi. Nie ma możliwości zrobienia zakupów w mieście, gdyż najbliższe miasto
jest oddalone o 6 km.
Proponujemy dać dziecku kieszonkowe w granicach 50 – 100 zł.
KORZYSTANIE UCZESTNIKÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W CZASIE
KOLONII
Zasady użytkowania telefonów komórkowych w czasie trwania kolonii.
1. Uczestnik turnusu zdaje telefon u wychowawcy lub kierownika kolonii.
2. W czasie obowiązywania ciszy nocnej tj. od 2200 do 700, telefon komórkowy uczestnika
MUSI być wyłączony z sieci.
3. Dzieci będą miały możliwość korzystania z telefonów komórkowych w wyznaczonym
do tego czasie w ciągu dnia, tj. podczas czasu wolnego.
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