
WAŻNE INFORMACJE 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

Wszystkie turnusy które przedstawiamy w ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zawsze są zgłaszane do kuratorium oświaty i pozostają pod ich nadzorem. Zatrudniana przez nas kadra jest 

dobierana z największą starannością. Zatrudniamy tylko osoby,  które posiadają przygotowanie 

pedagogiczne i spełniają wymogi MEN są w stanie sprostać i zrealizować założenia programowe Caritas. 

Najczęściej są to nauczyciele i studenci a także kierownicy i wychowawcy kolonijni zapewniający troskliwą 

opiekę uczestnikom.  

DOKUMENTY  

Warunkiem dopuszczenia dziecka do uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie wypełnionej karty kolonijnej 

z wpisaniem wszelkich uwag (w szczególności tych dot. zdrowia). Uwagi te zapewnią uczestnikowi 

bezpieczny wypoczynek, który jest dla nas bardzo ważny. Rodzice/opiekunowie wypełniają pola i składają 

podpisy w rubrykach zaznaczonych kolorem niebieskim. Kartę można pobrać ze strony internetowej Caritas 

Sosnowiec/ zakładka Akcje Caritas/ link Kolonie Caritas lub w siedzibie Caritas przy ul. Korczaka 5. 

WYPOSAŻENIE  

Każdy uczestnik imprezy oprócz środków higieny osobistej, bielizny i ubrań powinien zabrać ze sobą :  

• strój kąpielowy + klapki, nakrycie głowy, krem ochronny z filtrem UV,  

• strój sportowy + obuwie sportowe,  

• podręczny plecak, wygodne obuwie na grubej podeszwie (ze względu na piesze wędrówki),  

• leki spożywane na stałe, na indywidualne potrzeby np. choroba lokomocyjna, 

• kieszonkowe na własne wydatki. 

WAŻNE: Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi wraz z przyklejoną do 

opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. 

 ODPŁATNOŚĆ  

Wpisanie na listę uczestników odbywa się na podstawie przedłożenia karty kwalifikacyjnej  i opłaceniu 

zaliczki w kwocie 300,00 zł. Pozostała należność powinna być wpłacona w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

turnusu. Wszystkie wpłaty za kolonie prosimy kierować wyłącznie na konto Caritas Diecezji Sosnowieckie w 

Alior Bank SA  nr 57 2490 0005 0000 4600 6251 5027 w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz 

miejscowość pobytu i turnus, (np. Ania Nowak,  Zakopane I) . 

PODRÓŻ  

Zapewniamy uczestnikom zawsze bezpieczny transport i opiekę wychowawców  podczas transportu. 

Autokary, którymi podróżują uczestnicy posiadają odpowiedni standard oraz aktualne badania techniczne. 

Informacja o wyjeździe, godzina, miejsce będzie dostępna na stronie internetowej i w siedzibie Caritas przy 

ul. Korczaka 5, tel. 32 363 03 79 na miesiąc przed terminem wyjazdu. Na miejsce zbiórki należy przybyć co 

najmniej  15 minut przed godziną planowanego odjazdu. 



ZAKWATEROWANIE  

Obiekty, z których korzystamy spełniają wszystkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne oraz posiadają 

aktualne zezwolenia Straży Pożarnej. Obiekty są przystosowane do realizacji programu naszych imprez. 

Rozwinięta infrastruktura ośrodków umożliwia zabawny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.  

PIENIĄDZE I RZECZY WARTOŚCIOWE 

Bardzo prosimy o przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku lub przy autokarze pieniędzy i rzeczy 

wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, gier elektronicznych, odtwarzaczy MP3) 

wychowawcom. Rzeczy te umieszczone zostaną w depozytach, uczestnicy będą mieli do nich w miarę 

możliwości nieskrępowany dostęp. Wszyscy uczestnicy kolonii będą zobowiązani do obowiązkowego oddania 

do depozytu wychowawcom w godzinach  nocnych tj. od 21.00 do 8.00  telefonów komórkowych, tabletów i 

innych urządzeń elektronicznych.   

OPIEKA MEDYCZNA  

Na koloniach zapewniamy uczestnikom opiekę medyczną na terenie obiektu oraz opiekę lekarską w 

placówkach Podstawowej Opieki Medycznej z którą mamy podpisaną umowę. Pielęgniarki na miejscu 

posiadają apteczki medyczne, wyposażone w niezbędne leki i materiały opatrunkowe, również w przypadku 

leczenia dłuższego, wymagającego wykupienia dodatkowych lekarstw. 

REGULAMIN KOLONII I OBOZÓW  

Na wszystkich turnusach obowiązuje regulamin kolonii. Jest on odczytywany na początku każdej imprezy, a 

uczestnicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z nim zobowiązując się do jego przestrzegania. Rażące 

naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, 

sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, inne naruszenie prawa) może skutkować 

wydaleniem z kolonii na koszt rodziców.  

PROGRAM,  

Program imprez jest programem dostosowanym typowo do wieku uczestników, charakteryzuje się dużą 

różnorodnością. Szczegółowy plan pracy na poszczególne Ośrodki w załączniku. 

WYŻYWIENIE  

Uczestnikom zapewniamy trzy posiłki oraz podwieczorek. Podczas wycieczek i na drogę powrotną 

gwarantujemy suchy prowiant. Na koloniach serwowana jest kuchnia przystosowana do ogólnych upodobań 

kulinarnych dzieci i młodzieży.  W związku z dofinansowaniem wypoczynku z WFOŚiGW w Katowicach na 

każdym turnusie realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej, którego jednym z elementów jest 

promocja zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwracamy na zdrowe i pełnowartościowe pożywienie. 

Codziennie uczestnikom serwowane są świeże owoce i warzywa, woda mineralna bez ograniczeń, kompot i 

soki. W związku z czym obowiązuje zakaz kupowania i spożywania wysoko słodzonych napojów gazowanych 

i chipsów.  

UBEZPIECZENIE  

Wszyscy uczestnicy kolonii są ubezpieczeni w PZU SA: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) na kwotę 10 000 zł.  


