CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
PAKOWANIE
Zalecamy pakowanie przeprowadzić razem z dzieckiem. Dziecko powinno wiedzieć, co ma. Jeżeli
bierze na obóz jakieś nowe rzeczy, powinno dokładnie je przejrzeć jeszcze w domu, w przeciwnym
razie na obozie uzna, że to nie jego…
Rzeczy można spakować w torbę podróżną, walizkę lub plecak turystyczny. Nie ma to większego
znaczenia, gdyż dziecko nie będzie się przemieszczało ze swoim bagażem w trakcie obozu.
Koniecznym natomiast jest zabranie ze sobą małego plecaka, który niezbędny będzie podczas
krótkich wycieczek na basen i poza teren ośrodka.
Lista pozostałych rzeczy, które każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą na obóz:
https://sportfun.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/lista_rzeczy_SPORT_FUN_2019.pdf
Dobre rady:
Spakuj do torby kilka reklamówek. Przydadzą się do segregacji czystych i brudnych ubrań.
Nie zapominaj wrzucić do torby ulubionej przytulanki, zabawki, kredek czy książki.
Zrób listę rzeczy, które dziecko zabiera ze sobą. Łatwiej mu będzie spakować się po zakończonym
obozie.
Młodszym dzieciom można podpisać rzeczy lub nawet naszyć na ubraniach charakterystyczne
symbole (mogą być w mało widocznym, ale znanym dziecku miejscu)

PIENIĄDZE
Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik obozu ma zapewnione 3 posiłki dziennie (śniadanie,
obiad+podwieczorek i kolację) oraz dostęp do czystej wody w godzinach otwarcia kuchni ośrodka
(możliwość napełniania butelek wodą). Ewentualne wydatki dziecka mogą obejmować pamiątki z
wycieczek lub dodatkowe jedzenie i napoje.
Należy uczulić dziecko, aby nie chwaliło się, ile posiada pieniędzy.
Zalecamy przekazanie pieniędzy w dniu przyjazdu wychowawcy dziecka, który przechowuje pieniądze
w depozycie w bezpiecznym miejscu i sukcesywnie w ciągu obozu wydaje je dziecku. Ze względów
praktycznych, polecamy przekazywać pieniądze w formie drobnych banknotów (np. 10, 20 zł), co
zdecydowanie ułatwi wypłaty z depozytu wychowawcom.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za pieniądze zgubione przez dziecko podczas obozu w
sytuacji, gdy nie były one złożone w depozycie u wychowawcy.

PRZYWÓZ/ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBY TRZECIE
Jeżeli dziecko z obozu odbiera ktoś z rodziny lub znajomych, prosimy jednego z rodziców/opiekunów
o wystawienie upoważnienia na odbiór Dziecka. Osoba odbierająca musi mieć oryginał takiego
oświadczenia ze sobą, a Rodziców/Opiekunów prosimy o przesłanie go mailem do biura w formie
skanu lub zdjęcia (możliwe również przez MMS). Wzór oświadczenia:
https://sportfun.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/UPOWAZNIENIE_odb_ior_dziecka.pdf

TELEFONY KOMÓRKOWE / SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Obozowicze mogą posiadać telefony komórkowe. Korzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie ciszy
poobiedniej, w pozostałym okresie, telefony znajdują się w depozycie.
Podczas ciszy nocnej również nie korzystamy z telefonów komórkowych. Rodzice maja oczywiście
możliwość kontaktowania się w trakcie trwania obozu, z wychowawcą i kierownikiem.
komórkowych.
Nie polecamy także dawania dziecku na obóz sprzętu elektronicznego, typu konsole do gry, laptopy,
tablety czy też drogie aparaty fotograficzne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie,
zgubienie bądź kradzieże ww. sprzętu.
Podczas zajęć niedozwolone jest posiadanie przy sobie telefonu ani innych urządzeń elektronicznych,
gdyż grozi to ich uszkodzeniem lub zgubieniem.
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji sportowych, większość z nich na świeżym powietrzu lub pływalni.
Dzieci w ferworze zabawy i pod wpływem emocji często zapominają o swoich rzeczach. My z kolei
utrwalamy na bieżąco najważniejsze momenty z życia obozu i każdemu uczestnikowi na koniec
wspólnych wakacji przesyłamy link do filmów oraz zdjeć z obozu.

KONTAKT Z DZIECKIEM/ ODWIEDZINY
Sugerujemy Rodzicom kontakt z dziećmi w ciszy poobiedniej. Nie polecamy jednak dzwonić zbyt
często, gdyż może to przeszkadzać dziecku w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku i
niepotrzebnie wzbudzać poczucie tęsknoty za domem.
Podczas rozmów z dzieckiem sugerujemy, aby Rodzice wspierali swoje pociechy, podkreślali, że są z
nich dumni i pozytywnie zachęcali je do korzystania z atrakcji obozowych. Ma to ogromne znaczenie
dla dzieci młodszych, które często przechodzą kryzysy podczas obozu i w takiej sytuacji nastawienie
dziecka w ogromnym stopniu zależy od postawy i wsparcia Rodziców.
Podobnie, nie zalecamy odwiedzin w czasie trwania obozu. Jest to oczywiście kwestia indywidualna
dla każdego dziecka. Po prostu doświadczenie podpowiada nam, że takie odwiedziny często potęgują
uczucie tęsknoty, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. Rozumiemy jednak, że czasami mają
Państwo (lub np. dziadkowie) potrzebę odwiedzić swoje pociechy. Dajemy taką możliwość. Za
podpisaniem odpowiedniego oświadczenie opiekunowie mogą również tymczasowo przejąć opieka
nad dzieckiem i zabrać je np. na wspólny spacer po ośrodku.

MSZA ŚWIĘTA
W każdą niedzielę przypadającą w trakcie trwania obozu jest zbierana grupa chętnych na wyjście do
Kościoła. Wyjście jest dobrowolne, wszystkie dzieci będą miały taką możliwość.

