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INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 

Dokumenty, jakie należy zabrać na obóz: 

 oryginał karty zgłoszeniowej podpisany przez rodziców 

 ważna legitymację szkolną 

 

Kontakt z opiekunami i kierownikiem obozu 

Numery telefonów do kadry obozowej rodzice otrzymają w wiadomości mailowej najpóźniej 

tydzień przed wyjazdem. Opiekunowie będą dostępni pod wskazanymi numerami przez cały 

okres pobytu. 

 

Zakwaterowanie 

Noclegi będą odbywać się w namiotach wojskowych 7-9 osobowych. Na wyposażeniu są 

również łóżka polowe.  Dziewczynki i chłopcy będą zakwaterowani w osobnych namiotach. 

Sanitariaty 

Na polu namiotowym znajduje się w pełni wyposażony węzeł sanitarny: toalety, prysznice, 

umywalki. 

Przejazd 

Przejazd odbywa się autokarami wycieczkowymi z toaletą. Uczestnicy są pod opieką 

wychowawców. Godzina i miejsce wyjazdu zostanie podane najpóźniej tydzień przed 

wyjazdem. Obowiązkiem rodziców jest odprowadzić dziecko na miejsce zbiórki i odebrać je 

po powrocie. 

Przed podróżą nie powinno się jeść produktów mlecznych ani słodyczy. Osoby cierpiące na 

chorobę lokomocyjną powinny zgłosić ten fakt opiekunowi.  

Prowiant na drogę powinien zawierać niepsujące się produkty i  napoje niegazowane 

(najlepiej wodę).  

 

 

 

Program obozu 

Program zakłada dużą ilość zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Zajęcia 

podczas obozu odbywają się zgodnie z ramowym planem podanym na stronie internetowej. 

Wychowawcy mają prawo do wprowadzenia modyfikacji w zależności od pogody i innych 

czynników uniemożliwiających realizację programu danego dnia. 

 

Bagaż 
Należy pamiętać, że uczestnik musi samodzielnie transportować swój bagaż. Zalecamy więc, 

aby ograniczał się on do jednej sztuki. Może to być walizka na kółkach lub wygodny plecak. 

Ilość ubrań powinna być zaplanowana tak, aby wystarczyło ich na wszystkie dni pobytu. 

Muszą one być dostosowane do różnych warunków pogodowych. 

Lista rzeczy, które należy zabrać: 

 śpiwór !!! => jest niezbędny ponieważ noclegi odbywają się w namiotach  

 piżama 

 nakrycie głowy 

 buty: trzymające kostkę, na grubej podeszwie, sandały, buty sportowe, klapki pod 

prysznic 
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 kurtka przeciwdeszczową lub płaszcz 

 stroje do uprawiania sportów 

 krem UV, środki przeciwko komarom i kleszczom, 

 okulary słoneczne 

 strój kąpielowy 

 3 ręczniki 

 bielizna na każdy dzień pobytu 

 plecak na wycieczki 

 kosmetyki codziennego użytku 

 bidon na napoje 

 

Leki 

Jeśli dziecko przyjmuje leki, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie dotyczące 

dawkowania. Zapas leków na cały pobyt wraz z rozpiską dawkowania należy przekazać 

opiekunowi  w podpisanej imieniem i nazwiskiem  torebce. 

 

Kieszonkowe 

Koperty z kieszonkowym można przekazać opiekunom. Na  kopercie prosimy napisać 

imię i nazwisko uczestnika, a także jaką kwotę dzienną powinien on otrzymywać. Prosimy, 

by pieniądze były w drobnych nominałach.  Sugerujemy, aby kieszonkowe nie było zbyt 

duże. 


