
 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze 
,,TRAMP-EK” 

 

Kolonie Sycowa Huta 2020  
Szanowni Rodzice! 

W związku z wyjazdem na kolonie letnie garść informacji z zebrania organizacyjnego,                                                   
które odbyło się 26 czerwca 2020 roku. 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ 
Zgodnie z wytycznymi: 

* wypoczynek można organizować tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, obiekty powinny być 

przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży 

* na obóz czy kolonie pojadą tylko zdrowe dzieci, a ich stan zdrowia poświadczą rodzice w pisemnym oświadczeniu “o braku u uczestnika 

wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dziecko na miejsce 

zbiórki też muszą być zdrowi. 

* w trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz 

* w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. 

* rodzice muszą zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) 

* w jednym pokoju czy namiocie można zakwaterować tylko uczestników z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia.  



Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę 

* minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

* organizator musi dysponować izolatką dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej 

* kadra musi dokładnie i często myć ręce 

* zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. 

roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność 

* program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach 

zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecim 

* wyjścia na zewnątrz, w tym zwiedzanie np. muzeów lub obiektów historycznych powinno być w ogóle wyłączone lub ograniczone do 

minimum 

* pomiędzy turnusami obiekt powinien zostać dokładnie posprzątany i zdezynfekowany 

* organizator musi zapewnić środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice 

* podczas spożywania posiłków trzeba będzie zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć 

uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Wytyczne rekomendują wydawanie posiłków na zmianę, po każdej grupie należy dokładnie 

wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. 

* organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia kadry 

* organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym 

czy lekarzem. 

* z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić.          

* zajęcia należy zaplanować w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu 

* uczestnicy wypoczynku będą mogli przebywać na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach, ale tak, aby nie mieli bezpośredniego kontaktu z 

osobami trzecimi, każda grupa powinna mieć wyznaczona własną przestrzeń 

W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub wśród kadry niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia 

koronawirusem kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba będzie musiała niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym 

pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.  

 

 



Ważne !!! 

Wpłaty za kolonie proszę dokonać                       
do 15 lipca b.r. 

konto Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze ,,TRAMP-EK”                                                                                                          

BNP Paribas Oddział Siedlce             ul. B. Joselewicza 3, 08-110 Siedlce                                                                                                                                                     

Nr rach. 30203000 45 111 0000002508470                                                                                                                                              

Przy przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka  i dopisać  KOLONIE LETNIE 2020. 

                                                               



Co zabieramy na wyjazd. 
 

o Przybory toaletowe: ręczniki ,mydło, pasta do zębów, szczoteczka, szampon, 
szczotka do włosów lub grzebień. 

o Ubranie na zmianę; na chłodne i ciepłe dni; spodnie krótkie oraz długie, sweter, 
bluza albo polar, kurtka przeciwdeszczowa, strój sportowy, podkoszulki, bielizna 
osobista na każdy dzień, szałową kreację na dyskotekę. 

o Do spania-piżama. 
o Obuwie-klapki, adidasy, sandały, klapki pod prysznic. 
o Na plażę- strój kąpielowy, nakrycie główny ,ręcznik kąpielowy,  krem z filtrem UV.  
o Dodatkowo legitymacja,  środki przeciw komarom, plecak podręczny, chusteczki 

higieniczne oraz nakładki na sedes. 
o Kieszonkowe; możliwość przekazania kieszonkowego wychowawcom przy 

wsiadaniu do autokaru. Proszę o rozmienione pieniądze na każdy dzień w 
podpisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz kwotą kieszonkowego. 

o Ewentualne lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać 
wychowawcy przy wsiadaniu do autokaru, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz 
sposobem dawkowania. 

 

http://kubusmarta.pl/wp-content/uploads/lista_rzeczy_na_kolonie.pdf#page=1
http://kubusmarta.pl/wp-content/uploads/lista_rzeczy_na_kolonie.pdf#page=1


I najważniejsze: Dobry humor!!!! 
 

Oraz 

Rodzice muszą  zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony 
nosa i ust do użycia podczas pobytu na koloniach. 

Maseczki jednorazowe co najmniej 10 sztuk. 

Mogą być  też  wielorazowego użytku, ale z odpowiedniego materiału, takiego 
by można było bez problemu wyprać . 

Ponadto ważne na wyjazdach z TRAMPKIEM!!! 

Nie jemy w czasie kolonii chipsów i nie pijemy napojów gazowanych, w tym 
także innych płynów uważanych za ,,energetyki”. 

JAK ZWYKLE STAWIAMY NA ZDROWIE 
DOKŁADNE INFORMACJE       O ZBIÓRCE 

PRZED  WYJAZDEM 
PODAM   ZA DWA TYGODNIE



Do dzieciaków – 
telefony komórkowe 

jadą do Sycowej 
Huty w bagażu 

głównym. 

Rodzice – kontakty 
telefoniczne  

z dziećmi tylko 
wieczorem po 

kolacji. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


