
LISTA OSOBISTA NA KOLONIE

LISTA ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM (aktualne na zeszły rok):
− karta kolonijna z informacjami na temat zdrowia dziecka
− oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika (podpisane przez rodzica, oddawane

bezpośrednio przed wyjazdem)
− lekarstwa, jeżeli dziecko musi zażywać codziennie + wyraźna instrukcja

dołączona do leków + upoważnienie do podawania (dla Małgorzaty Olechnowicz)

LISTA PODSTAWOWA:
● bielizna na zmianę
● sandały, klapki pod prysznic, 2 pary obuwia pełnego, kalosze
● koniecznie BUTY DO WODY.
● stroje na ciepłe dni ( koszulki, krótkie spodenki)
● czapka chroniąca przed słońcem (a najlepiej 2 czapki)
● długie spodnie i dresy
● ciepła bluza polarowa
● sweter lub bluza (przydaje się kaptur)
● kurtka nieprzemakalna
● strój kąpielowy, zabawki do kąpieli (koła, piłki itd)
● 2 ręczniki (domowy i na kąpielisko)
● przybory toaletowe (szczoteczka, pasta, mydło, grzebień lub szczotka)
● kosmetyki – podpisane  krem ochronny z wyższym filtrem, szampon, preparat

przeciw ukąszeniom owadów- lepiej w aerozolu, środek łagodzący ukąszenia,
ewentualnie elektryczne odstraszacze)

● lekarstwa, jeżeli ktoś musi zażywać codziennie
● nietłukący się osobisty kubek i łyżeczka (do wieczornej herbatki)
● bidon do wody
● BRUDOWNIK, na to, czego używać już nie należy;) – może to być worek na śmieci,

lub  płócienny
● portfelik (podpisany) i kieszonkowe
● spis rzeczy

Najlepiej spisują się nam walizki .

LISTA DODATKOWA:
− gry planszowe, gry towarzyskie
− piórniki (kredki, nożyczki, klej)
− piłka do gry w nogę, siatkę lub koszykówkę
− ulubiona rozrywka na deszczową sjestę
− śpiwór (będzie pościel, ale niektórzy wolą)
− do poprawy humoru- ulubiony jasiek, pluszak
− WODA – warto  zaopatrzyć dzieci w podpisaną  zgrzewkę wody mineralnej

(odpowiedniej pojemności)
− śmieszne ubrania na dyskotekę, temat: zamaskowani
− pistolety na wodę, bo przy upale będziemy się polewać
− żarty na konkurs żartów



INFORMACJE  BARDZO WAŻNE !
Drodzy Rodzice,
Organizujemy kolonie już od kilku lat, w związku z tym chcemy się podzielić z Wami
naszymi spostrzeżeniami, a także ustalić kilka spraw, które bardzo ułatwią nam komunikację ,
a dzieciom wypoczynek.

− KARTY KOLONIJNE. Prosimy o dokładne wypełnienie kart kolonijnych, jest to
konieczne.  Karty te stanowią dokumentację obozową, przedstawianą w razie potrzeby
inspektorom Sanepidu oraz władzom oświatowym.

− KIESZONKOWE. Dla młodszych dzieci proponujemy bank – trzymany mocną ręką
wychowawców. Dzieci raz dziennie wypłacają pieniądze (ustaloną kwotę)– po
śniadaniu. W tym celu do opisanej koperty (nazwisko dziecka + kwota ogólna i
kwota dzienna, np. Barbara Herbasz, 100 zł, po 10 dziennie w razie potrzeby) należy
włożyć kieszonkowe i w miejscu zbiórki przekazać p. Małgosi .

W praktyce ułatwia to bardzo życie dziecka na kolonii i Państwa poza nią ☺
Sugerowana suma to 100-140 zł, lepiej dzieciom dać kieszonkowe niż torby ze słodyczami i
przysmakami, bo kuszą one mrówki i inne potwory

− TELEFONY KOMÓRKOWE. To bardzo trudny temat, szczególnie w przypadku
młodszych dzieci. Ustalmy więc, że jeżeli jest taka konieczność, żeby dzieci
zabierały je ze sobą, to oddają je w depozyt do wychowawców, odzyskują je po
obiedzie. CZYLI OPTYMALNY CZAS NA KONTAKT TO BLOK
POPOŁUDNIOWY MIĘDZY 14 A 15.30 . Wspominając z rozrzewnieniem
poprzednie lata- mieliśmy do czynienia z sytuacjami budzenia rodziców o 4 rano, bo
kołdra spadła; z naturalną wieczorną tęsknotą, w czasie której lepiej skupić się na
rówieśnikach i zajęciach; był też pomysł na adopcję psa- szybko prowadzący do
kilkunastu połączeń i narastających łkań. Do Państwa dyspozycji, właściwie
całodobowo będzie telefon p. Małgosi 690551735.

− CENNE RZECZY. Wartościowe rzeczy dzieci zabierają na swoją i Państwa
odpowiedzialność, tablety podlegają tym samym zasadom, co telefony. Wyjątkiem
będzie deszcz i długotrwała plucha.

− UBRANIA. Proszę pamiętać, że czas letni sprzyja zabawie, prosimy o zaopatrzenie
dzieci w rzeczy, które mogą się podniszczyć, pobrudzić i w skrajnych wypadkach
zaginąć. Nie zakładamy oczywiście takiego biegu zdarzeń, ale doświadczenie
nauczyło nas, że życie na łonie przyrody powoduje czasem trudne dla dzieci sytuacje.
Warto przemyśleć podpisanie/oznaczenie rzeczy. I zrobić spis rzeczy, szczególnie
dla młodszych uczestników

− LEKARSTWA, jeżeli są konieczne- w podpisanych woreczkach, z listą dawkowania i
zgodą na podawanie podpisaną przez Rodzica – oddajemy  przed wyjazdem. Muszą
być opisane, a opis powinien zawierać formułkę : „Zezwalam (konkretnej osobie-
najlepiej Małgorzacie Olechnowicz) na podawanie według opisu. Podpis rodzica.”

− ODWIEDZINY- NIE organizujemy dnia ODWIEDZIN. Jest to  kolejny bardzo
trudny temat. Rodzice w sprawach awaryjnych chcący odwiedzić dziecko są proszeni
o kontakt telefoniczny. Dziecko będzie przez wychowawcę wyprowadzane poza teren
ośrodka – okolice recepcji campingu. Nie przeczę, że czasami ta chwila kontaktu z
Rodzicem jest bardzo ważna, szczególnie dla dzieci, które są pierwszy raz na
koloniach. Ale proszę pomyśleć o pozostałych dzieciach, nie wszyscy mogą
odwiedzić dzieci, a wtedy zaczynają się smutki. Oprócz tradycyjnych
emocjonalnych obaw, są one obecnie zagrożeniem wirusem dla całej grupy.

− ZAKWATEROWANIE- staramy się dobierać dzieci wiekiem, klasami, nie bierzemy
przy zakwaterowaniu pod uwagę rodzaju obozu. Także dzieci w zbliżonym wieku z



grup twórczych i sportowych- mogą być zakwaterowane razem. Specjalne życzenia
dotyczące zakwaterowania postaramy się uwzgdnić, prosimy o dopisek na kartach
kolonijnych.

− FAKTURY. Jeżeli potrzebują Państwo faktur, prosimy jeszcze przed wyjazdem o
dane do nich (do p. Małgosi- gosiaolechnowicz@wp.pl, albo dopisek na kartach
kolonijnych)

− WYŻYWIENIE. Jeżeli dziecko ma określoną dietę (bezglutenową, wegetariańską
czy też inną)- poprosimy o wcześniejszą informację na karcie. Możliwe będzie
zastosowanie wyższej opłaty przez kuchnię.

− WYJŚCIE DO KOŚCIOŁA- poprosimy o zgodę na kartach kolonijnych
− ZGODA NA PRZEGLĄD HIGIENICZNY- KLESZCZE - prosimy o zgodę,

dopisek i podpis na karcie.
− TRANSPORT, w tym roku zapewniamy grupie transport w jedną i drugą stronę

autokarem
Jeżeli Państwo samodzielnie dowieźć lub odebrać po obozie dziecko- poprosimy o
taką informację przed wyjazdem


