
 

 

CCEDU Dagmara Glinka, ul. Łomżyńska 5, 07-401 Ostrołęka 

 

PORADNIK DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW OBOZU 

 

WINTER CAMP 2019 

 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ? 

• KASK! – OBOWIĄZKOWO! 

• Czapkę, 2 pary rękawiczek narciarskich 

• Strój narciarski 

• Sprzęt narciarski jeśli dziecko posiada – buty i narty powinny być przed sezonem 

odpowiednio ponaciągane, dopasowane, narty nasmarowane 

• Długie skarpety 

• Ciepły sweter 

• mały plecak na wycieczki 

• przybory do mycia, ręczniki 

• kieszonkowe – wszelkie bilety wstępu do atrakcji dzieci mają zapewnione więc nie 

ma konieczności aby dzieci zabierały większą gotówkę 

• suchy prowiant na drogę 

• Należy także obowiązkowo zabrać: 

legitymację szkolną, numer PESEL 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW - KOLONIE DLA NAJMŁODSZYCH 

Kontakt do Kierownika Obozu:  

Dagmara Glinka, tel. 694 217 606 

KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

Dzieci będą miały dostęp do telefonów bez większych ograniczeń. Prosimy jednak aby 

kontaktowali się Państwo z dziećmi po godzinie 18.00. 

W ciągu dnia ze względu na realizację programu i zajęcia prosimy aby dzieciom nie 

przeszkadzać. 😊 

Na Facebooku zostanie dla Państwa utworzona specjalna grupa zamknięta, w której będziemy 

zamieszczać zdjęcia z obozu oraz aktualne informacje.  
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KIESZONKOWE 

Chętni Rodzice mogą przekazać przed wyjazdem w podpisanej kopercie pieniążki dla dziecka, 

które będą systematycznie w określonej kwocie wypłacane. 

WYŻYWIENIE 

Na miejscu dzieci mają zapewnione pełne wyżywienie. W drodze tam i z powrotem 

zapewniamy posiłek w McDonald’s. 

PODRÓŻ 

Bardzo prosimy aby dzieci, które źle znoszą podróż były zabezpieczone w leki, które pozwolą 

im spokojnie uczestniczyć w przejazdach. Prosimy o poinformowanie przed wyjazdem, które 

dzieci powinny siedzieć z przodu. 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA OBÓZ: 

1. Dziecko powinno mieć w swoim ekwipunku podstawowe przybory toaletowe i powinno 

wiedzieć o tym, że nikt inny poza nim nie może z nich korzystać. 

2. Odpowiednie ubranie najlepiej posegregować w gotowe "zestawy" na każdy dzień obozu 

(powiedzieć również dziecku, że codziennie powinno zakładać czyste ubranie i gdzie powinno 

składować brudną odzież) 

3. Trzeba koniecznie powiedzieć dziecku, aby o wszystkich dolegliwościach (bóle głowy, 

brzucha, wymioty, złe samopoczucie) powiadamiało natychmiast wychowawcę lub 

kierownika. 

4. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi dzieciom na zachowanie podczas wyjazdu a 

przede wszystkim na nie dokuczanie i uprzykrzanie wypoczynku innym uczestnikom. W 

powtarzających się i skrajnych przypadkach dzieci będą usuwane z obozu w trybie 

natychmiastowym na koszt rodziców/opiekunów. Zależy nam na komforcie wszystkich 

uczestników dlatego jest to dla nas bardzo ważna kwestia ze względu na pojawiające się 

podobne sytuacje na innych wyjazdach będziemy mieć to szczególnie na uwadze. 

 

Życzymy miłych przygotowań! 

Do zobaczenia! 


