
NNNiiieeezzzbbbęęędddnnniiikkk   kkkooolllooonnniiissstttyyy   
Dla tych z Was, którzy wyjadą z nami po raz pierwszy oraz dla naszych doświadczonych uczestników 
poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Jak spakować nasz bagaż: 

Czasem mamy pokusę, by zapakować na wyjazd całą komodę i pół szafy. Musimy się jednak ograniczyć  
do torby lub plecaka. Zapewniamy, że jedna torba lub plecak spokojnie wystarczy! 

Zabieramy ze sobą: 

 bieliznę (najlepiej 1 zestaw na każdy dzień wyjazdu)  
 2  pary spodni ( jedną cieplejszą, np. grubsze dżinsy) 
 t-shirty i bluzki 
 grubszą bluzę/polar na chłodne wieczory 
 kurtkę przeciwdeszczową 
 letnie nakrycie głowy  
 piżama lub inne ubranie wyłącznie do spania 
 skarpetki (najlepiej 1para na każdy dzień wyjazdu)  
 krótkie spodenki 
 obuwie sportowe typu adidasy 
 klapki /pod prysznic i na basen/ 
 sandały 
 kalosze 
 latarka 

 
Nie zapomnijcie o kosmetykach (mydło, szampon, pasta do zębów, grzebień) i ręczniki!  
Bardzo ważny jest krem z filtrem UV! oraz środki na komary. 

Aby Wasz plecak po powrocie do domu zawierał wszystkie rzeczy, jakie zabraliście na kolonie dobrze jest 
zrobić sobie listę, by pakując plecak na kolonie sprawdzić, czy nasze drobiazgi nie poniewierają się gdzieś 
na terenie ośrodka. 

Rodzicom młodszych kolonistów radzimy podpisać należące do nich rzeczy – często w ferworze  zabawy 
nasi uczestnicy zapominają, z czym przyjechali do Ośrodka. 

 Jakie dokumenty ze sobą zabrać? 

Jeżeli nie przesłaliście jej do biura, zabierzcie ze sobą koniecznie wypełnioną, podpisaną przez rodziców 
kartę kwalifikacyjną. Poza tym, nie można zapomnieć o: 

   legitymacji szkolnej, 
 numerze PESEL, 
 dowodzie ubezpieczenia zdrowotnego 

 Czy na koloni będzie mi potrzebna gotówka? 

Wszystkie świadczenia na kolonii są już opłacone, więc moglibyście obyć się bez gotówki, ale wiadomo – 
jakieś zaskórniaki zawsze się przydają! Nie przesadzajcie jednak z ilością gotówki!. Młodszym uczestnikom 



polecamy zabrać kieszonkowe w drobnych banknotach i przechowywać je w depozycie u kierownika 
kolonii. Można w nim również umieścić dokumenty (np. legitymację szkolną). 

Co z telefonem i laptopem? 

Zapewne ciężko będzie Wam się rozstać z telefonem komórkowym proponujemy jednak zabieranie 
podstawowych modeli telefonów – kosztowne smartfony nie są na kolonii niezbędne, a ich zgubienie, czy 
uszkodzenie może być dla Was bardzo bolesne! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji i jesteśmy 
przekonani, że nie będziecie mieli czasu ani ochoty na pokonywanie kolejnych leveli Angry Birds! 

Podczas koloni bardzo dużo czasu spędzać będziecie na świeżym powietrzu.  Dlatego bezpieczniej będzie, 
jeżeli laptopy, netbooki i tablety zostawicie w domu. Kilka dni z dala od Facebooka będzie miłą odmianą :) 

 Czy warto zabrać aparat fotograficzny? 

Aparat na pewno przyda się do utrwalenia wspomnień z kolonii, własne zdjęcie to zawsze fajna pamiątka. 
Jeżeli zabierzecie ze sobą sprzęt fotograficzny uważajcie na niego. Nie zostawiajcie bez opieki, zwracajcie 
uwagę co się z nim dzieje podczas wycieczek i spacerów. Proponujemy, by rodzice wyposażyli młodszych 
uczestników w podstawowe, tańsze modele aparatów.  

Czy można mieć własne lekarstwa? 

Wszystkie przywiezione na kolonie lekarstwa powinny zostać podpisane i przekazane opiekunowi wraz z 
dokładną instrukcją dawkowania leku – dotyczy to szczególnie młodszych kolonistów. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, podstawowej pomocy medycznej udziela pielęgniarka lub nasi specjalnie przeszkoleni 
opiekunowie. 

Koniecznie zabieramy: 

   dużo zdrowego rozsądku 
 dobry humor 
 pozytywne nastawienie 

UUU WWW AAA GGG AAA    !!! !!! !!!    
Wychowawcy i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności                                                                           

za sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe. 

Wszystkie leki nawet witaminy należy dostarczyć kadrze kolonii w osobnym woreczku, podpisane 
imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania i ewentualnymi uwagami.                                   

Koniecznie z podpisem rodzica. 

Przypominamy, że dzieciom, które chorują na chorobę lokomocyjną należy podać leki                             
co najmniej 30 – 60 minut przed wyjazdem. 

ŻŻŻYYYCCCZZZYYYMMMYYY                                       
WWWSSSPPPAAANNNIIIAAAŁŁŁEEEJJJ    ZZZAAABBBAAAWWWYYY                              

III    UUUDDDAAANNNEEEGGGOOO   WWWYYYPPPOOOCCCZZZYYYNNNKKKUUU   !!! !!! !!!    


