WAŻNE INFORMACJE !
CO DZIECKO POWINNO ZABRAĆ NA KOLONIE/OBÓZ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

mały plecak
wygodne buty, obuwie sportowe, klapki
strój kąpielowy
krem z filtrem UV
letnie nakrycie głowy ( chustka lub czapeczka )
nieprzemakalną kurtkę
ciepły sweter lub polar
długie i krótkie spodnie - 2 pary
dres, bawełniane podkoszulki
przybory do mycia, ręczniki - 2 szt., ręcznik plażowy lub mata

NA OBÓZ WĘDROWNY NALEŻY DODATKOWO ZABRAĆ
-

kompas,
latarkę z zapasem baterii
śpiwór, karimatę
menażkę, kubek, sztućce, ściereczkę i płyn do mycia naczyń

Jeśli potrafisz grać na jakimś małym instrumencie muzycznym to możesz zabrać go ze sobą.
ZABIERZ RÓWNIEŻ
* legitymację szkolną - przejazd pociągiem
* kartę kwalifikacyjną - numer PESEL
* dowód lub paszport - wyjazdy zagraniczne

INFORMACJĘ DLA RODZICÓW WYSYŁAJĄCYCH DZIECKO PO RAZ PIERWSZY NA KOLONIE

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA KOLONIE
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. Często zdarza się bowiem tak, że maluchy pożyczają sobie
nawzajem grzebień, ręcznik czy klapki pod prysznic.
2. odpowiednie ubranie najlepiej posegregować w gotowe „zestawy” na każdy dzień pobytu na kolonii.
( dziecko powinno codziennie zakładać czyste ubranie a brudną odzież składować w przygotowanych
woreczkach foliowych umieszczonych na spodzie torby/plecaka )
3. trzeba koniecznie powiedzieć dziecku, aby o wszystkich dolegliwościach ( bóle głowy, brzucha, wymioty, złe
samopoczucie ) powiadamiało swoją wychowawczynię/wychowawcę
4. aby na kolonii nie pojawił się niespodziewany „bolesny” problem z ząbkami, warto wybrać się przed
wyjazdem do dentysty,
5. dobrze jest wyposażyć dziecko w płyn przeciw komarom i preparat do posmarowania w razie ukąszenia przez
owady.
6. posiadane pieniądze na własne wydatki niech dziecko powierzy swojemu opiekunowi, który będzie wypłacał
dziecku żądane kwoty.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących zdrowia Państwa dziecka prosimy o dokładny
opis dolegliwości w karcie kolonijnej uczestnika . Cenne też będą informacje na temat specyficznych zachowań
czy cech charakteru dziecka, jak również inne uwagi, na które wychowawca powinien zwrócić uwagę.

