
 

Wakacje z tańcem 
10 dni w cenie 1690 zł 

22.06 - 1.07.2019  

 
Drodzy Rodzice! 
 

Większość z Waszych pociech, które pojadą z nami w 2019 roku na kolonię, to dzieci 
małe, 6-9 letnie. Dla wielu z nich będzie to pierwszy wyjazd, więc będziecie Państwo z tego 
powodu w niepokoju. Starajcie się nie okazywać tego Waszym dzieciom, ponieważ moment 
rozstania będzie trudniejszy.   

Pamiętajcie, że kadra naszych Pań Wychowawczyń zadba o pomoc na stołówce przy 
jedzeniu, rozczesywaniu czy suszeniu włosów (dziewczynki), dopilnowaniu czy umyte są zęby 
lub zmieniona bielizna. Będzie podawać leki, jeśli będzie taka potrzeba i rozwiązywać 
problemy jeśli takie zaistnieją. Animatorzy zadbają o zapewnienie rozrywek i wesołej 
atmosfery, a my – będąc cały czas na miejscu zapewnimy, że pobyt z nami będzie miłą i 
ciekawą przygodą.  
 

Poniżej przedstawiamy Wam pakiet informacji które sprawią, że pobyt z nami będzie 
znacznie bardziej komfortowy dla dzieci, dla Państwa i dla nas:  

 
 - KARTY KWALIFIKACYJNE (niezbędna)  – pobieramy je z naszej strony, wypełniamy 
(kompletnie) i przekazujemy najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem: 
Instruktorowi, lub osobiście podczas spotkań organizacyjnych w dniach do 10 - czerwca 2019 
(szczegóły wkrótce)! 
 
- ZBIÓRKA o godzinie 8:00 w dniu wyjazdu 22.06.2019 w Warszawie – Wesoła przy Szkole 
Podstawowej nr 353  ul. Cieplarnianej 23 O 9:00 planowany wyjazd. Badanie techniczne 
autokarów oraz sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców – wyłącznie w dniu wyjazdu przed 
godziną 8:00.  
 
- PRZEBIEG TRASY – nie umawiamy się w trakcie podróży na zostawianie lub odbieranie 
kogokolwiek w żadnym miejscu – burzy to rytm podróży, czasu pracy kierowców oraz 
angażuje Wychowawczynię w pilotowanie kierowcy. Planowane przez nas rutynowe postoje 
nie zawsze odbywają się również w stałych miejscach. Możemy Państwa z góry zapewnić, że 
będziemy się zatrzymywać o ustalonej godzinie i w ustalonym miejscu.  
 
- BIEŻĄCE FOTOGRAFIE I FILMIKI z przebiegu naszego obozu oglądamy na naszej stronie w 
zakładce, w której aktualnie się Państwo znajdujecie, po kliknięciu w odpowiedni link, 
 
- ODWIEDZINY – jeśli je Państwo planujecie – prosimy, aby odbywały się bez wchodzenia na 
teren ośrodka, gdy znajdują się w nim inne dzieci – będzie im po prostu smutno, będą 
tęsknić. Spotykamy się wówczas za budynkiem restauracyjnym po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym. Oprowadzimy Państwa chętnie po ośrodku, gdy dzieci będą poza jego 
terenem. 
  



- WCZEŚNIEJSZY ODBIÓR dziecka z obozu w celu np. kontynuacji wakacji nad morzem, 
prosimy zgłaszać wcześniej  - pozwoli nam to przygotować nagrody, upominki, 
wyprowiantować uczestnika w przeddzień wyjazdu w restauracji, oraz przygotować Państwu 
odpowiednie oświadczenie dotyczącego odbioru dziecka i przejęcia za nie pełnej 
odpowiedzialności,  
 
- POWRÓT – około godz. 16.00 w to samo miejsce. Wyjazd poprzedzony badaniem 
technicznym autokaru i badaniem stanu trzeźwości kierowców. Na dwa dni przed 
przyjazdem otrzymacie Państwo SMS-a przypominającego, w którym zawarta jest dokładna 
informacja co do godziny i miejsca powrotu. 

 
PRZYKŁADOWA LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA OBÓZ LETNI 
- „INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIECKA”- to kartka z instrukcjami na temat Waszego dziecka, 
które uznacie za ważne [np. dopilnować, żeby (…), uważać na (…)] i którymi chcecie podzielić 
się Państwo z Wychowawczynią. Wręczacie  przy autokarze do ręki Wychowawczyni. 
 
- UPOWAŻNIENIE - w formie pisemnej do podawania przekazanych przez Państwa, dzieciom 
przyjmowanych przez nie farmaceutyków, z dokładną listą dawkowania w podpisanej 
apteczce - zwłaszcza leki antyalergiczne. Leki przepisane w razie zaistnienia takiej sytuacji na 
miejscu przez naszego lekarza wymagać będą dodatkowej zgody poprzez SMS po uprzedniej 
konsultacji z Państwem drogą telefoniczną.   
 
- KIESZONKOWE – wkładamy do zaklejonej, podpisanej koperty do walizki w banknotach 10-
20zł i z ewentualną rozpiską, ile dziennie można wydać. 
 
 - SPIS INWENTARZA – czyli lista ubrań, którą daliście Państwo dziecku – pomocne przy 
pakowaniu w przeddzień wyjazdu. Powinna znaleźć się również w podpisanej kopercie w 
walizce, a ponadto:  
 
- mały plecak do pakowania sprzętu na zajęcia 
- stroje treningowe – jeśli grupa posiada (spodnie taneczne, spodniczki) 
- latarka (jeśli mają) 
- okulary przeciwsłoneczne 
- kurtka przeciwdeszczowa 
- ciepły sweter i polar 
- dres  
- 2 bluzy sportowe 
- 1 para ciepłych spodni 
- dżinsy, (dziewczynki legginsy) 
- 3-4 pary spodenek krótkich  
- 10 bluzek z krótkim rękawkiem 
- 2 stare koszulki na zajęcia plastyczne lub plenerowe+ stary dres 
- piżama 
- bielizna osobista i skarpetki 
- mały oraz duży ręcznik 
- ręcznik kąpielowy 
- buty sportowe (2 pary), sandały, kalosze, klapki 
- kąpielówki lub kostium kąpielowy 
- szczoteczka do zębów, pasta i kubeczek podpisany 
- chusteczki higieniczne 



- mydło w mydelniczce,  
- grzebień lub szczotka do włosów (dziewczynki gumeczki do włosów), 
- szampon 
- żel pod prysznic 
- krem z filtrem UV 
- preparat przeciw komarom typu OFF 
 


