
 

 

 

 

NIEZBĘDNIK KOLONISTY 

 

W bagażu dziecka powinny znaleźć się: 

− bielizna osobista 

− pidżama 

− podkoszulki, bluzki 

− krótkie spodenki 

− ciepłe ubranie – dres, bluzy, sweter, getry, długie spodnie 

− nakrycie głowy i krem z filtrem UV 

− kurtka 

− płaszcz przeciwdeszczowy (foliowy, który można nosić w podręcznym plecaku) 

− strój kąpielowy i klapki 

− buty sportowe, sandały, trampki 

− buty na zmianę w ośrodku: kapcie, trampki, balerinki, itp. 

− minimum 2 ręczniki 

− środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień) 

− podręczny plecak 

− kieszonkowe 

− leki 

− (jeśli dziecko musi przyjmować leki, należy tą informację zawrzeć w karcie kwalifikacyjnej uczestnika oraz lekarstwa 
włożyć do torebki wraz z opisem jak dawkować lek. Dziecko powinno przekazać leki wychowawcy, który będzie je 
podawał dziecku razem z pielęgniarką) 

− w przypadku choroby lokomocyjnej przed wyjazdem należy dziecku podać np. aviomarin 

 

 

W trakcie wypoczynku obowiązuje uczestników regulamin wypoczynku. Jest on przedstawiamy uczestnikom na początku turnusu 
i wszyscy są zobowiązani do jego przestrzegania. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, 
samowolne oddalanie się z miejsca pobytu, stosowanie przemocy itd.) może skutkować wydaleniem dziecka z wypoczynku na koszt 
Rodziców. Regulamin określa również zasady korzystania z telefonu i urządzeń mobilnych. 

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników 
wypoczynku, jeśli nie zostały one złożone w depozycie u wychowawcy. 

− Korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika wypoczynku. Uczestnik, który 
nie będzie stosował się do obowiązujących zasad, będzie zobowiązany oddać swój telefon do depozytu kadry wychowawczej 
(w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi w określonych godzinach);  

− W czasie wypoczynku obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania innych uczestników oraz kadry wychowawczej wypoczynku, 
bez ich zgody; 

− W czasie wypoczynku obowiązuje zakaz udostępniania innym uczestnikom materiałów i treści internetowych nieodpowiednich 
do wieku uczestników lub mających obraźliwy, dyskryminujący lub poniżający przekaz. 


