KOLONIA LETNIA W KARKONOSZACH
PRZESIEKA 16–28.07.2022 ROKU
1. ZAKWATEROWANIE
• Zielona Gospoda, Przesieka, Dolina Czerwienia
• www.zielonagospoda.pl
2. TERMINY
a) POBYT na kolonii: 16–28.07.2022 roku / 7 dni /
b) AUTOBUS nr 1
• Dzień 1: 16.07.2022 roku / sobota /
• zbiórka: godz.8.45 (parking Straży Pożarnej ul. Struga)
• wyjazd: godz.9.15
• przyjazd do Przesieki: godz.16.00-16.30 / kolacja: 18.00
• przewoźnik: MaszBus Andrzej Masztalerz
• kierownik autobusu: mgr Marlena Wojszwiłło
• Dzień 13: 28.07.2022 roku / czwartek /
• wyjazd z Przesieki: godz.9.00-9:30 (po śniadaniu)
• przyjazd do Szczecina: godz.16.30-17:00 (parking Straży Pożarnej ul. Struga)
c) AUTOBUS nr 2
• Dzień 1: 16.07.2022 roku / sobota /
• zbiórka: godz.5.45 (parking Straży Pożarnej ul. Struga)
• wyjazd: godz.6.15
• zbiórka w Koninie: godz.10.45 (parking przy kościele św. M.Kolbe)
• przyjazd autobusu ze Szczecina: godz.11.00/11.30
• wyjazd z Konina: godz.11.15/11.45
• zbiórka w Kalisz: godz.12.00 (parking przy stacji paliw Lotos ul. Stawiszyńska)
• przyjazd autobusu z Konina: godz.12.30/12.45
• wyjazd z Kalisza: godz.12.45/13.00
• zbiórka w Czekanowie: godz.13.00 (przystanek PKS przy trasie)
• wyjazd z Czekanowa: godz.13.15
• przyjazd do Przesieki: godz.16.00-16.30 / kolacja: 18.00
• przewoźnik: MaszBus Andrzej Masztalerz
• kierownik autobusu: mgr Katarzyna Uścinowicz
• Dzień 13: 28.07.2022 roku / czwartek /
• wyjazd z Przesieki: godz.9.00-9:30 (po śniadaniu)
• przyjazd do Czekanowa: godz.12:30/13.00 (przystanek PKS przy trasie)
• przyjazd do Kalisza: godz.13.00/13.30 (parking przy stacji paliw Lotos)
• przyjazd do Konina: godz.14:00/14.30 (parking przy kościele św. M.Kolbe)
• przyjazd do Szczecina: godz.19.00/20.00 (parking Straży Pożarnej ul. Struga)
d) BUS nr 3
• zbiórka w Koninie: godz.10.45 (parking przy kościele św. M.Kolbe)
• przyjazd busa: godz.11.00
• wyjazd z Konina: godz.11.30
e) PRZYJAZD INDYWIDUALNY
• przyjazd do Przesieki: godz. 16.00
*_składy osobowe autobusu nr 1 i nr 2 oraz busa w oddzielnym załączniku.
**_ośmioro dzieci przyjazd na obóz indywidulnie.
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3. ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PODRÓZY AUTOKAREM
a) do autobusu wchodzi tylko dziecko, po wyczytaniu przez wychowawcę;
b) obowiązuje ZAKAZ wchodzenia rodziców do autobusu;
c) przed wejście do autobusu rodzic/opiekun dziecka musi oddać:
• OŚWIADCZENIE ostanie zdrowia dziecka,
• kopertę z kieszonkowym dziecka (pieniądze rozmienione po 10 zł /20 zł),
• leki (opisany rodzaj leków i sposób dawkowania),
• ew. OPINIĘ LEKARSKĄ o braku przeciwwskazań zdrowotnych udziału w wypoczynku
dziecka chorującego na chorobę przewlekłą,
• ew. inne informacje o dziecku (w kopercie) ważne dla wychowawcy;
d) protokół kontroli Policji o stanie technicznym autobusu będzie dostępny u kierowcy; wgląd
do protokołu ma tylko i wyłącznie kierownik autobusu;
4. ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA KOLONII
a) uczestnicy wypoczynku (dzieci i kadra) muszą regularnie myć ręce;
b) w trakcie pobytu jest możliwa konsultacja z pielęgniarka lub lekarzem (jeżeli zajdzie taka
konieczność);
c) na terenie Hotelu Paradiso wyznaczona będzie IZOLATKA (pokój dla osoby chorej lub
u które podejrzewane jest zakażenie wirusem COVID-19);
d) w czasie trwania pobytu na obozie obowiązuje ZAKAZ odwiedzin dzieci przez rodziców lub
inne osoby (wyjątek to odbiór dziecka z obozu);
5. DODATKOWA DOKUMENTACJA
• w dniu wyjazdu na kolonię należy oddać wychowawcy przy autobusie wypełnione
i podpisane OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, które pobiera się ze
strony internetowej www.kolonie-walczykiewicz.pl w zakładce „DO POBRANIA”;
• brak oświadczenia skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników kolonii
letniej (oświadczenie musi być tylko i wyłącznie na druku oryginalnym; nie ma
możliwości napisania „ręcznie” oświadczenia);
• w przypadku choroby przewlekłej na którą choruje dziecko konieczna jest OPINIA
LEKARSKA o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku
zorganizowanym;
6. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECI (wytyczne GIS MZ i MEN)
a) zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 h) odbioru dziecka z wypoczynku (kolonii)
w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności);
b) osoby odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki powinny być zdrowe tj. bez objawów
infekcji / choroby; nie zamieszkałe z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku;
c) zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w żel/mydło antybakteryjne do mycia rąk (dla dzieci);
7. PROGRAM KOLONII znajduje się w OFERCIE dostępnej na stronie internetowej
*_program kolonii może ulec zmianie w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi,
stanem epidemiologicznym w Polsce lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi!
**_niektóre Z atrakcji mogą być zastąpione innymi ze względu przede wszystkim na wzrost cen!
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8. PODZIAŁ NA GRUPY / KADRA PEDAGOGICZNA
W obozie bierze udział: 122 dzieci
a) GRUPY
• grupa 1 (15 DZ) – wychowawca: mgr Justyna Zaradzka-Pawlak
• grupa 2 (7 CH) – wychowawca: mgr Marlena Wojszwiłło
• grupa 3 (15 DZ) – wychowawca: mgr Małgorzata Majcher
• grupa 4 (19 CH) – wychowawca: Aleksandra Wnuk
• grupa 5 (17 CH) – wychowawca: mgr Damian Tylak
• grupa 6 (19 DZ) – wychowawca: Wiktoria Kalecińska
• grupa 7 (11 CH) – wychowawca: mgr Paulina Domeradzka
• grupa 8 (19 DZ) – wychowawca: mgr Katarzyna Uścinowicz
b) KADRA
• Daria Walczykiewicz – kierownik pedagogiczny / ratownik WOPR
• Julia Kaźmierczak – instruktor tańca
*_składy osobowe grup znajdują się w oddzielnym załączniku.
**_zakwaterowanie dzieci w pokojach 3-os., 4-os., 5-os. i 6-os. w obrębie tylko swojej grupy.
Podział na pokoje, dzieci wraz z opiekunami ustalą po przyjeździe do Zielonej Gospody.

9. HARMONOGRAM DNIA
• 08.00 – 08.25 POBUDKA / TOALETA PORANNA
• 08.30 – 09.00 ŚNIADANIE
• 09.15 – 09.45 KONKURS CZYSTOŚCI
• 10.00 – 13.45 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
• 14.00 – 14.30 OBIAD
• 14.30 – 15.30 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE
• 15.30 – 18.15 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
• 18.30 – 19.00 KOLACJA
• 19.15 – 91.45 TELEFONY DO RODZICÓW
• 20.00 – 21.45 WIECZORNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
• 21.45 – 22.00 TOALETA WIECZORNA
• 22.00 – 06.00 CISZA NOCNA
•
10. LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH NA KOLONII
a) prowiant i napoje na drogę;
b) kieszonkowe w kopercie (imię i nazwisko, kwota) rozmienione po 10 zł. / 20 zł;
c) żel do mycia lub mydło do mycia antybakteryjne (pojemnik z pompką);
d) zestaw plażowy (ręcznik, mata, strój kąpielowy, klapki, krem z filtrem UV);
e) zestaw na wycieczki w góry (mały plecak, wygodne buty sportowe lub trekingowe);
f) zestaw sportowy (obuwie sportowe, strój sportowy) do zajęć sportowych oraz warsztatów
tanecznych;
g) odzież i obuwie na dni ciepłe i na dni chłodniejsze;
h) ręczniki;
i) kosmetyki;
j) telefon komórkowy + ładowarka + powerbank;
*_z godnie z regulaminem obozu obowiązuje ZAKAZ posiadania m.in. laptopa, tabletu, konsoli do
gier itp.; telefon komórkowy jest w stałym depozycie u wychowawcy grupy a uczestnik otrzymuje
telefon tylko na ok. 30 min. po kolacji.
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11. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Daria Walczykiewicz
• telefon: 601248909 / 697248909
• e-mail: koloniewalczykiewicz@gmail.com
• strona internetowa: www.kolonie-walczykiewicz.pl
ZDJĘCIA DZIECI będą codziennie robione przez wychowawców a następnie umieszczane na
stronie internetowej po każdym dniu (zakładka GALERIA ZDJĘĆ). Zdjęcia można również
śledzić na bieżąco na Facebooku/Instagramie.

Wypoczynek-dzieci-i-młodzieży-Daria-Walczykiewicz
www.instagram.com/wypoczynek_dzieci
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