
 

MAŁE CICHE EKO SUMMER CAMP 2022  

25.06.2022r. (Sobota) zbiórka: 11:00 wyjazd: 11:30 

miejsce wyjazdu: parking publiczny przy Centrum Medycznym, Węgrzce ul. A10 (jak zawsze) zbiórka: godzina 11:00 odjazd 

autobusu: godzina 11:30 proszę, aby dzieci zjadły duuuże śniadanie – pierwszy posiłek zaplanowany na miejscu to obiad około 

godziny 14:00 BARDZO proszę o niezaopatrywanie dzieci w bardzo dużą ilość jedzenia (szczególnie słodkiego, chipsów itp.!). 

Na miejscu mamy pyyyyszne jedzenie w dużej ilości ;) 

UWAGA: teoretycznie obecnie nie obowiązują nas “pandemiczne” wytyczne – zwracamy się jednak z gorącą prośbą  

o racjonalne podejście do tematu mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Wciąż nie ma potrzeby, aby 

rodzice wchodzili do autokaru – Państwa obecność bardziej stresuje niż pomaga dzieciom 😉 Jeżeli ktoś jest przeziębiony - 

zawsze może do nas dojechać - ponadto prosimy, aby również osoby towarzyszące, odprowadzające dzieci były zdrowe.  

 

powrót: 04.07.2022r. – (poniedziałek) miejsce przyjazdu: Centrum Medycznym, Węgrzce;. odjazd z Małe Ciche (planowo) – 

godzina 10:00/ 10:30  (po śniadaniu) planowany przyjazd: 12:30/13:30 zostaną Państwo poinformowani sms’owo kiedy dojedziemy 

do Myślenic – dzięki temu będziemy mogli konkretniej przewidzieć czas powrotu.  

Dziecko odbiera Rodzic/Opiekun wymieniony w karcie kwalifikacyjnej oraz podpisuje listę obecności potwierdzając 

tym samym odbiór dziecka.   

Kilka informacji organizacyjnych, oraz to co dzieci powinny ze sobą zabrać :D  

1. Apteczkę opisaną imieniem i nazwiskiem pakujemy dziecku do torby – na miejscu (nie pod autokarem) dziecko ma obowiązek 

przekazać apteczkę wychowawcy – dziecko nie przyjmuje leków i suplementów diety samodzielnie i bez wiedzy 

wychowawcy. 

2. Pieniądze - z powodu ograniczenia "odwiedzania" miejsc publicznych, w których znajdują się inni ludzie dzieci nie będą miały 

możliwości wydawania pieniędzy w sklepie, dlatego wychowawca nie będzie przyjmował pieniędzy od Rodziców/Opiekunów 

celem gospodarowania nimi. Prosimy, aby ilość słodyczy dla dzieci była racjonalna. Baaaaardzo spodobało nam się 

“pandemiczne” przyzwyczajenie i tego się trzymamy. Nie tracimy czasu na “wycieczki” do sklepu 😉 

3. Bidon na wodę - każde dziecko powinno posiadać zgrzewkę wody opisaną imieniem i nazwiskiem lub bidon na wodę.  

4. Potrzebne jest pisemne upoważnienie, jeżeli dziecko po obozie odbiera inna osoba niż zgłoszona w karcie kwalifikacyjne.  

5. Końcem wyjazdu planujemy zorganizować psie zaprzęgi - atrakcja zależna od warunków atmosferycznych i kondycji 

psów. Ponieważ zaprzęgi są dodatkową atrakcją za niezrealizowanie jej Rodzicowi/Opiekunowi nie należy się zwrot 

pieniędzy. Ponadto chcielibyśmy (w zależności od zainteresowania dzieci) zaangażować je do zajęć z dogoterapii czy 

nauki pracy z psem - jeżeli mają Państwo coś naprzeciw – prosimy o wyraźną informację o zakazie kontaktu dziecka z 

psem.  

KAŻDE DZIECKO MUSI POSIADAĆ BUTY SPORTOWE! adidasy, trampki itp.; (klapki czy crocsy to również nie są 

buty sportowe!)  

Raz jeszcze prosimy o niezaopatrywanie dzieci w dużą ilość słodyczy, chipsów itp. Na miejscu mamy pyszną, regionalną 

kuchnię. Na obozie obowiązuje zakaz spożywania napojów gazowanych, energetyków itp. Spożywanie słodyczy, chipsów itp. 

musi być uzgodnione z wychowawcą! Jeżeli dzieci będą nieracjonalnie korzystały z przygotowanych przez 

Rodziców/Opiekunów zapasów wychowawca ma prawo do zatrzymania i oddania po powrocie "zapasów". 

Każdy zabiera wodę (najlepiej zgrzewka półlitrowych butelek) opisaną nazwiskiem dziecka. 

Ze względów higienicznych dzieci nie mogą pożyczać sobie rzeczy, chyba że rzecz pożyczoną oddadzą po powrocie we 

własnym zakresie. 

 



UWAGA – przypominamy! Jedziemy na obóz sportowo – taneczny! Przed nami 10 dni cięęęężkiej pracy i wysiłku 

fizycznego! Zaczynamy porannym rozruchem a kończymy wieczornym treningiem lub wspólną zabawą 😉 

BASEN (mini basen      ) 

• Strój kąpielowy, czepki– o ile mamy (dużo 

prościej zapanować nad mokrymi długimi 

włosami); 

• Klapki    

• Ręcznik kąpielowy 

• Krem do opalania 

• Dzieci, które nie umieją pływać muszą 

posiadać rękawki lub koło do pływania! 

• Na obiekcie znajduje się basen - zakładamy, 

że każda grupa będzie mogła wejść na basen 

w zależnośći od pogody 

POKÓJ 

• Ręcznik łazienkowy + szlafrok (wg uznania) 

• Środki czystości i higieny osobistej 

• Klapki 

• Ciepła piżama (zależnie od pogody) 

• Zegarek/ budzik – dowolne urządzenie pomagające 

w organizacji dnia i czasu 

• Książka, kredki, ulubione zabawki itp.  

• Uwaga: dzieci nie powinny pożyczać sobie 

przedmiotów w tym szczególnie przedmiotów 

osobistych 

BALET 

• Rajstopy białe 

• Baletki/ jeżeli brak to skarpetki z lekkim 

antypoślizgiem 

• Body/ jeżeli brak to obcisłe getry plus obcisły 

podkoszulek (w jednym kolorze – najlepiej 

różowym bądź granatowym) 

• Dla wszystkich – skarpety ochronne na baletki - 

grubsze 

• Akcesoria do spinania włosów! 

• Podczas zajęć dzieci nie posiadają biżuterii 

• Pointy + akcesoria do szycia (młodzież) 

TRENINGI/ TANIEC/ ĆWICZENIA 

• Dresy + podkoszulek + bluzy 

• Dla Capoeria: Abady + corda + podkoszulki 

• Buty sportowe (tzn. pełne obuwie, nie klapki ani 

sandały!) 

• Bidon na wodę lub wodę w butelkach 

 

SESJA ZDJĘCIOWA 

• Czarne spodnie, dresy, legginsy       

• Białe lub czarne buty (jeżeli nie macie to inne 

sportowe)  

• Akcesoria do makijażu i czesania (spinki lakier do 

włosów) 

PIESZE WYCIECZKI  

• Wygodne buty, najlepiej górskie  

• Peleryna 

• Krem z filtrem do opalania 

• Mały plecaczek 

• Czapka/kapelusz/chustka  

APTECZKA   

oddana wychowawcy na miejscu w ośrodku 

• Dziecko samodzielnie NIE PRZYJMUJE 

ŻADNYCH LEKARSTW ani suplementów diety 

• Jeżeli dziecko przyjmuje „na stałe” lekarstwa 

(muszą być wyszczególnione w karcie 

kwalifikacyjnej – jeżeli nie będą nie zostaną 

podane) powinny znajdować się w apteczce wraz z 

instrukcją stosowania (dziecko samo nie zażywa 

lekarstw) 

• Plastry opatrunkowe (szczególnie młodzież 

baletowa) 

• Artykuły damskiej higieny osobistej (młodzież) 

• Wszystkie lekarstwa znajdujące się w apteczce 

powinny być opisane (na co i kiedy stosować) 

TELEFONY KOMÓRKOWE  

• Telefony, dzieci i młodzież zabierają na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów 

• Telefony oddawane są do opiekunów grupy 

(oddajemy je po przyjeździe na spotkaniu 

organizacyjnym lub wcześniej jeżeli poproszą o to 

wychowawcy) 

• Telefony „wydawane są” tylko w godzinach przerwy 

poobiedniej ok. 14:30 – 15:30 i zwracane są przez 

dzieci przed zajęciami do 16:00 (godziny mogą ulec 

zmianie w zależności od pory obiadu) 

• Jeżeli dziecko nie będzie posiadało telefonu a 

rodzic/opiekun będzie chciał się z nim skontaktować 

będzie to możliwe wyłącznie w przerwie poobiedniej 

od 14:30 do 15:30 na numer Ekoland 503-473-555 

• Telefon firmowy w innych godzinach będzie 

odbierany w miarę możliwości – proszę wziąć pod 

uwagę, iż większość czasu spędzać będziemy na 



treningach stąd istnieje możliwość nieodebrania 

telefonu w danym momencie. Jeżeli kierownik nie 

zdąży odebrać telefonu, zostanie wykonane 

połączenie zwrotne w najszybszym możliwym 

czasie. 

DZIEŃ HIEN - DZIEŃ BRUDASA 

• W planie wyjazdu pojawi się dzień brudasa       

Prosimy o zabranie zestawu ubrań, które dziecko 

może bez skrupułów pobrudzić czy nawet 

podziurawić/ zniszczyć  

SMARTWACHE  

• Każdy zegarek, który ma możliwość 

komunikacji (wifi, karta sim itp.) jest 

traktowany jako telefon i podlega zwrotowi do 

wychowawcy 

WIECZÓR GWIAZD – TALENT SHOW 

• Wg uznania można zabrać potrzebne 

rzeczy/przebranie/rekwizyty do zaprezentowania 

się na wieczorze talentów 

PODZIAŁ W POKOJACH  

• Z całego serca i sympatii do wszystkich dzieci 

robimy co w naszej mocy, aby dogodzić 

każdemu uczestnikowi wypoczynku - proszę 

jednak mieć na uwadze, że w obozie bierze 

udział 60 dzieci plus kadra oraz druga grupa na 

obiekcie. Pokoje musimy podzielić względem 

płci, grup zajęciowych, podziału na piętra 

budynku, obecność kadry w obrębie 

określonych pokoi itp. itd. 

 

 

 

 

 


