
Wskazówki praktyczne

1) Pierwszy dzień – ze względów epidemiologicznych, zaleca się aby osoby trzecie, rodzice nie 
wchodziły do budynku, w którym organizowany jest wypoczynek. Będę na Państwa czekał 
przed szkołą lub w korytarzu (przed wejściem będą stały flagi). Proszę zatem przygotować 
komplet podpisanych dokumentów lub gotówkę i przekazać trenerowi przy oddaniu dziecka. 

2) Dokumentacja – Wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniami i umowę (dwie 
sztuki) należy dostarczyć organizatorowi przy oddaniu dziecka pierwszego dnia. 

3) Płatność – najlepiej aby cała kwota za półkolonie znalazła się na koncie organizatora 14 dni 
do rozpoczęcia turnusu. Jeżeli chcą Państwo resztę kwoty wpłacić gotówką, proszę mieć 
odliczoną kwotę.

4) Faktury, zaświadczenia – kto z Państwa potrzebuje zaświadczeń, faktur przed rozpoczęciem.
Proszę dzwonić. 

5) Przestrzeganie higieny – udział w półkolonii to również nauka samodzielności i 
przestrzegania zasad higieny, prosimy o przynoszenie jednej lub dwóch koszulek na zmianę, 
skarpetek, małego ręczniczka tak aby dzieci po porannych zajęciach sportowych mogły  
komfortowo udać się do restauracji na obiad i zregenerować się przed zajęciami poobiednimi. 
Oczywiście buty na zmianę też są niezbędne. 

6) Własny bidon, butelka – aby nie używać kubeczków plastikowych i uczyć dzieci ochrony 
środowiska. 

7) Wyżywienie- główny posiłek odbywa się ok 12:30 (Kaszubianka). Dziecko może przynosić 
swoje drugie śniadanie. My mamy dostępne wafle ryżowe, owoce oraz wodę bez ograniczeń.  

8) Telefon – nie ma potrzeby aby dziecko miało swój telefon, w każdym momencie może 
korzystać z telefonów trenerów, również rodzice przez trenera mogą skontaktować się z 
dzieckiem. Chcemy aby dzieci odpoczywały od telefonów, komputerów i maksymalnie 
skoncentrowały się na zabawie ruchowej, budowaniu relacji z rówieśnikami. Oczywiście 
jeżeli dziecko samo opuszcza półkolonię rozumiem, że może potrzebować telefonu. 

9) Regulaminy - Proszę z dziećmi omówić regulaminy, kwestie bezpieczeństwa, higieny. 
10) Kontakt z kadrą – trener Tomasz Piekarski – 510777017, kierownik kolonii – Marta Krefft –

660402789, trener - Łukasz Gliniecki – 607380731 Będziemy starali się być pod telefonem i 
oddzwaniać najszybciej jak to możliwe, Państwa również proszę abyśmy byli w kontakcie 
telefonicznym. 

11) Program – Chcemy realizować dokładnie założony plan tygodniowy. Jednak w przypadku 
przyczyn od nas niezależnych (np. pogoda) mogą nastąpić pewne zmiany w programie. Będę 
Państwa na bieżąco informował o ewentualnych zmianach.

12) Wycieczka terenowa – podczas półkolonii planujemy zawsze wycieczkę terenową, np. kulig z
ogniskiem – proszę o odpowiedni ubiór dzieci. 

13) Zdjęcia- w trakcie trwania wypoczynku prześlę Państwu link do albumu google. 
14) Pytania  – Zachęcam do przeczytania opisu programu oraz obejrzenia filmiku z półkolonii 

dostępny na stronie tenisbytow.pl. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę dzwonić 
przed rozpoczęciem turnusu. Do zobaczenia!  

                                                            Dziękujemy za zaufanie! :)


