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PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO UDZIAŁU W TURNUSIE
TRANSPORT UCZESTNIKÓW KOLONII
B.T. GALANT jako firma działająca od 1997 roku posiadająca duże doświadczenie wie, że
organizacja dojazdu uczestników kolonii i obozów do miejsca organizacji turnusu, w tym
samym czasie jest najbardziej skomplikowanym działaniem logistycznym. Dlatego też ze
względów bezpieczeństwa wykorzystujemy tylko transport autokarowy sprawdzonych przez
nas firm z doświadczeniem posiadających niezawodne i nowoczesne pojazdy.
JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA TRANSPORTU?
POWIADOMIENIA O TRANSPORCIE
Rodzice na minimum 14 dni przed wyjazdem dziecka na kolonie lub obóz otrzymują dokładną
informację transportową, którą można pobrać z niniejszej strony internetowej
www.bryza-mrzezyno.com.pl
W informacji wyjazdowej otrzymują Państwo:
datę i miejsce zbiórki wyjazdowej;
telefon kontaktowy (komórkowy) kierownika transportu;
planowaną godzinę dotarcia uczestników transportu do placówki wypoczynku.
PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO TRANSPORTU – TORBA, WALIZKA, PLECAK
Podstawowym pytaniem rodzica, który pierwszy raz wysyła swoje dziecko na kolonie jest –
ile ubrań dać dziecku i jak przygotować dziecko do wyjazdu?
1.
W przypadku kolonii organizowanych w Ośrodku Kolonijnym Bryza w Mrzeżynie, zaleca
się, aby dzieci były spakowane do walizek, które posiadają kółka i rączki transportowe, co
umożliwia bezproblemowe transportowanie bagażu dziecka. Należy pamiętać, że w transporcie
zorganizowanym, dziecko musi samodzielnie transportować swój bagaż, wnosić ten bagaż na
piętra danego budynku zakwaterowania oraz transportować swój bagaż na trasie wyjścia z
pociągu do autokaru oraz na trasie wyjścia z autokaru do swojego miejsca zakwaterowania.
2.
Najważniejszym elementem bagażu dziecka jest bielizna. Proponujemy, aby każde
dziecko posiadało minimum tyle majtek i skarpetek ile jest osobodni turnusu (plus jedna
dodatkowa para skarpet i majtek). Koniecznie dziecko powinno mieć piżamę (a jeśli dziecko
nie śpi w piżamie w domu, to powinno mieć specjalną bieliznę do spania).
3.

Dodatkowo dziecko powinno posiadać:

bluzę z długim rękawem;
koszulki z krótkim rękawem (z materiałów naturalnych);
1 parę butów sportowych;
1 parę obuwia domowego (najlepiej tzw. klapki, które jednocześnie będą służyły jako
obuwie kąpielowe pod prysznicem);
1 parę obuwia pełnego (do zwykłego chodzenia);
kurtkę przeciwdeszczową i jednocześnie chroniącą od wiatru;
czapkę z daszkiem lub chustkę na głowę;
1 – 2 pary krótkich spodenek;
ubranie sportowe (koszulkę i spodenki sportowe);
1 para długich spodni – codziennych (najbardziej ulubionych przez Wasze dziecko).
DODATKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA TURNUSU
Dodatkowo, każdy uczestnik turnusu powinien posiadać:
2 woreczki (jeśli w czasie podróży dziecko będzie miało zaburzenia żołądkowe);
paczkę chusteczek higienicznych;
leki, które dziecko przyjmuje stale (leki powinny być umieszczone w specjalnym
woreczku wraz z opisem dawkowania. Leki są odbieranie dziecku w 1 dniu turnusu i są
podawane przez uprawnionego wychowawcę lub pielęgniarkę zgodnie z opisem dawkowania
przygotowanym przez rodzica. UWAGA! Dziecko nie może samodzielnie przyjmować
jakichkolwiek leków bez wiedzy wychowawcy. Wszystkie informacje zdrowotne o
przyjmowanych lekach przez dziecko powinny się znaleźć wraz z dawkowaniem w
karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
krem ochronny z wysokim filtrem UV/UVB minimum “40”;
środek chroniący przed ukąszeniami komarów;
środki higieny osobistej (pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło, szampon lub
inne środki do mycia ciała i włosów);
2 ręczniki (1 kąpielowy i 1 mały);
inne środki kosmetyczne i do higieny osobistej (grzebień, podpaski – tampony
higieniczne, płyny do higieny intymnej itp. środki niezbędne do zachowania higieny osobistej i
własnego komfortu);
mały plecak lub torba (aby dziecko mogło spakować do niego prowiant na drogę
powrotną lub na wycieczki);
teczkę z twardego kartonu, aby dziecko mogło bezpiecznie przechować w nim różne
materiały, które otrzyma w czasie turnusu (świadectwo ukończenia turnusu, materiały z zajęć,
itp.).
JAK SPAKOWAĆ DZIECKO?
Ośrodek Kolonijny Bryza w Mrzeżynie, gdzie organizowane są kolonie nie posiada wind i
dziecko będzie musiało wnieść swoją walizkę lub torbę do swojego pokoju. Pamiętajmy
także, że wychowawcy muszą zajmować się bezpieczeństwem grupy dzieci, a nie
transportem walizek uczestników. Prosimy bardzo rozsądnie pakować walizki swoich
dzieci. Maksymalny ciężar torby głównej nie może przekraczać 15 kg dla dzieci do
10 roku życia i 18 kg dla dzieci powyżej 10 roku życia. Ciężar bagaż podręczny
(plecak) nie może przekraczać 4 kg.
KONTAKT Z KADRĄ KOLONII

W przypadku naszych kolonii organizowanych w Ośrodku Kolonijnym Bryza, rodzice mają
możliwość kontaktowania się w sprawach wychowawczych i wszelkich problemowych oraz
zdrowotnych z KIEROWNIKIEM TURNUSU.
KIEROWNIK JAKO CZŁONEK KADRY TURNUSU TAKŻE PROWADZI ZAJĘCIA Z DZIEĆMI LUB
SPEŁNIA INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA NIEGO
PRZEZ ORGANIZATORA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I NADZOROWANIA ZAJĘĆ. TYM SAMYM
KIEROWNIK JEST DOSTĘPNY POD TELEFONEM SŁUŻBOWYM W NASTĘPUJĄCYCH
GODZINACH, W KAŻDYM DNIU TURNUSU:
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TELEFON KIEROWNIKA TURNUSU JEST CZYNNY NA 24 GODZINYPRZED DANYM
TURNUSEM
607478881
PIENIĄDZE UCZESTNIKÓW KOLONII I MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA ZAKUPÓW
Najbardziej drażliwą kwestią są zawsze pieniądze. Rodzice bardzo często się zastanawiają – ile
dać dziecku kieszonkowego?
Naszym zdaniem nie należy przesadzać z kieszonkowym dla dziecka. Prosimy jednak wziąć
pod uwagę specyfikę miejsca organizowanych kolonii – miejscowość nadmorska z rozwiniętą
bazą handlową, rozrywkową i gastronomiczną. W Ośrodku znajduje się również sklepik
kolonijny, gdzie można zakupić napoje, słodycze itp.
W przypadku udziału dziecka w turnusie 14 dniowym, proponujemy dać dziecku ok. 220 zł
kieszonkowego, co powinno wystarczyć na docelowe zakupy (słodycze) oraz zakupy w czasie
wycieczek (pamiątki i inne).
JAK

ZAPEWNIĆ

BEZPIECZEŃSTWO

PIENIĘDZY

DZIECKA

W

CZASIE

KOLONII?
Na naszych koloniach nigdy nie było przypadków kradzieży pieniędzy. Natomiast były
przypadki, że dziecko zagubiło swoje pieniądze. Organizator kolonii nie ponosi
odpowiedzialności za pieniądze, które nie zostały zdeponowane u wychowawcy. Musimy
pamiętać, że dzieci nie mają wykształconej umiejętności dbania o swoje dobro, jakim są
pieniądze. Dlatego też prosimy, aby nasi uczestnicy kolonii zdeponowali posiadane środki
finansowe u wychowawców turnusu. Uczestnicy turnusu będą mogli wypłacać swoje pieniądze
w określonych godzinach, w każdym dniu, ale jednocześnie ich pieniądze będą bardziej
bezpieczne u wychowawcy turnusu.

DOKUMENTY, KTÓRE OBOWIĄZKOWO DZIECKO MUSI POSIADAĆ JADĄC
NA KOLONIE
Szanowni Rodzice !
Dziecko ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Brak ważnej legitymacji
szkolnej może powodować obowiązek zrobienia dopłaty np. do biletów wstępu itp., którą to
dopłatą rodzic zostanie obciążony przez organizatora po zakończeniu turnusu.
SPRAWDŹ, CZY DZIECKO POSIADA WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
– WAŻNĄ W CZASIE TRWANIA TURNUSU
CENNY SPRZĘT UCZESTNIKÓW TURNUSU
Cenne przedmioty (takie jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe inne urządzenia
wartościowe) powinny być zdeponowane u wychowawców. Jeśli dziecko nie zdeponuje
wartościowych przedmiotów u wychowawcy, to organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich
utratę lub zniszczenie. Prosimy nie dawać dzieciom na turnusy cennych urządzeń
elektronicznych i najnowszych modeli telefonów komórkowych.
ZASIĘG TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W MIEJSCACH ORGANIZACJI TURNUSÓW
Na terenie Ośrodka Kolonijnego Bryza odbierany jest bezproblemowo sygnał wszystkich
głównych sieci: PLUS GSM lub innych operatorów, którzy korzystają z nadajników sieci PLUS
GSM tj. PLAY, T-MOBILE i ORANGE. Na terenie ośrodka dostępna jest bezpłatne WIFI.
KORZYSTANIE UCZESTNIKÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W CZASIE
TURNUSU
Zasady użytkowania telefonów komórkowych w czasie trwania turnusu.
1.

Uczestnik turnusu nie może wynosić telefonu komórkowego z pokoju.
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2.
W czasie obowiązywania ciszy nocnej tj. od 22
do 8 , telefon komórkowy
uczestnika MUSI być wyłączony z sieci.
3.
Uczestnik turnusu może zabierać swój telefon na wycieczkę autokarową i na kąpielisko
(dopuszczamy, ale nie zalecamy).
Uwaga! Zalecamy (ale nie wymagamy), aby dziecko, które pierwszy raz
uczestniczy w kolonii, nie posiadało telefonu komórkowego.
ZADANIA I DYLEMATY RODZICA PRZED WYJAZDEM DZIECKA NA DANY TURNUS
Szanowni Rodzice!
PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INFORMACJĘ
Duża grupa dzieci i młodzieży uczestniczy w naszych koloniach przez wiele lat. Bardzo często
przez minimum 6 sezonów. Dlatego też poniższą informację w większości kierujemy do
rodziców naszych nowych uczestników kolonii lub obozów, którzy zwyczajnie nie znają naszej
firmy i mają różne pytania w związku z wyjazdem dziecka na dany turnus. Prosimy bardzo

dokładnie przeczytać poniższy tekst i wskazania, które zostały przygotowanie przez naszych
specjalistów.
1. Należy zapoznać dziecko z regulaminem obowiązującym na turnusach organizowanych
w Ośrodku Kolonijnym Bryza (prosimy przedyskutować ważne kwestie dotyczące
bezpieczeństwa na turnusie, które są określone w regulaminie).
2.
Należy przygotować dziecko do turnusu m.in. przez rozmowę na temat rozwiązywania
konfliktów między uczestnikami, zgłaszania wszelkich problemów wychowawcy, informowania
wychowawcy o wszelkich aspektach zdrowotnych i innych potrzebach lub problemach, które
mogą wyniknąć w czasie trwania turnusu.
3.
Szczególnie należy zwrócić uwagę dziecku, że wszystkie problemy, potrzeby, sytuacje
zdrowotne muszą w pierwszej kolejności być zgłoszone wychowawcy, gdyż to właśnie
wychowawca zastępuje rodzica w czasie trwania turnusu i może najszybciej zareagować jeśli
dzieje się coś złego lub powstanie jakikolwiek problem z którym dziecko nie potrafi sobie
poradzić.
4.
Prosimy także w rozmowie z dzieckiem szczególnie wskazać, że to wychowawca
pracujący na turnusie może najszybciej zareagować na potrzeby dziecka, a nie rodzic. Rodzic
jest oddalony od miejsca organizacji turnusu i nie może natychmiast zareagować na potrzeby
dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, aby dziecko wszystkie problemy, potrzeby, aspekty
zdrowotne i wszelkie inne zapytania kierowało do WYCHOWAWCY.
JAK SPRAWDZIĆ PRAWNE ASPEKTY ORGANIZACJI KOLONII?
Od marca 2010 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło centralny rejestr turnusów i
każdy rodzic może sprawdzić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy dany turnus
został zarejestrowany. W tym celu prosimy wejść na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl i należy wejść do działu “WYPOCZYNEK”. Postępując zgodnie z
informacjami na stronie można sprawdzić, czy turnus został zarejestrowany.
WAŻNE
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ORGANIZATOREM,

KIEROWNIKIEM I WYCHOWAWCAMI
Zdajemy sobie sprawę, że nasi NOWI klienci mogą mieć bardzo różne doświadczenia w
kontakcie z innymi organizatorami kolonii i obozów oraz kadrą pracującą na tych turnusach.
Mamy też świadomość, że rodzic, który wysyła pierwszy raz swoje dziecko na kolonie lub
wysyła dziecko na kolonie z nowym organizatorem jest pełen obaw.
Zapewne zadajecie sobie wiele pytań związanych z udziałem Waszego dziecka w kolonii lub
obozie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kilkanaście standardowych dylematów, które
rodzą się w umyśle rodziców przed wyjazdem dziecka na kolonie.

Czy kadra jest odpowiedzialna?
W przypadku naszego biura cała kadra jest znana organizatorowi wypoczynku i
w
większości
są
to
osoby,
które
pracują
na
naszych
koloniach
lub
prowadziły
specjalistyczne zajęcia na naszych turnusach w latach poprzednich. Rozwój każdej
firmy turystycznej
wymaga
dobierania
nowych
osób
do
zespołu
kadry
pracującej
na poszczególnych turnusach. W naszym przypadku 80% kadry, to
osoby pracujące z nami od lat. Pozostałe (nowi członkowie kadry) rekrutują się z
uczestników studiów, kursów lub szkół. Możemy
zapewnić, że
nasza
kadra
jest
bardzo starannie
dobierana i szczegółowo sprawdzana z zakresu metodyki pracy na
placówkach wypoczynku, bez względu na posiadane wykształcenie i uprawnienia.
Czy kadra potrafi pracować z dziećmi?
Zatrudniane przez nas osoby posiadaj doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a
większość członków naszej kadry została sprawdzona w charakterze asystentów
wychowawców w latach poprzednich. Minimum połowa naszej kadry to osoby, które w czasie
roku szkolnego pracują zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą.
Ile dzieci będzie pod opieka jednego wychowawcy?
Maksymalnie na 1 wychowawcę przypada ok. 12-15 uczestników.
Czy dzieci są ubezpieczone?
Obowiązkiem ustawowym organizatora wypoczynku, który jest organizatorem turystyki jest
objęcie uczestników danego turnusu tzw. ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Nasi uczestnicy są objęci ubezpieczeniem Towarzystwa Ubezpieczeniowego
PZU lub Warta

