
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 oraz ewentualną gotówkę przekazać mi przy oddaniu 

dziecka pod naszą opiekę. 

2) Dokumentacja – Wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniami i umowę (dwie 

sztuki) należy dostarczyć organizatorowi przy oddaniu dziecka pierwszego dnia.

3) Punkt szczepień- w tym roku wyjątkowo w niektóre dni w lipcu będą odbywać się szczepienia

w pomieszczeniach znajdujących się przy hali sportowej ZSEU. My nie będziemy korzystać z 

tych pomieszczeń. W dni kiedy będą szczepienia będziemy wchodzić na halę sportową tylnym

wejściem (od strony SP5). Sanepid jest powiadomiony, wyraził zgodę na takie rozwiązanie ale

prosił aby każdy z rodziców był poinformowany, że w pobliżu trwa akcja szczepień. 

4) 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 aby to sprawnie przebiegło. 

5) Faktury, zaświadczenia – kto z Państwa potrzebuje zaświadczeń, faktur przed rozpoczęciem. 

Proszę dzwonić. 

6) 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. 

7) Własny bidon, butelka – aby nie używać kubeczków plastikowych i uczyć dzieci ochrony 

środowiska. 

8) Wyżywienie- oficjalny posiłek odbywa się ok 12:15 (Kaszubianka). Dziecko może przynosić 

swoje drugie śniadanie. My mamy dostępne wafle ryżowe, owoce oraz wodę bez ograniczeń. 



9) Koszulka – w tym roku uczestnicy dostają plecak-worek na buty i strój w prezencie podczas 

pierwszego dnia. Jeżeli dziecko ma koszulkę ze swoim imieniem z lat poprzednich lub inną 

imienną proszę o zabranie na pierwszy dzień. 

10) 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. 

11) Regulaminy - Proszę z dziećmi omówić regulaminy, kwestie bezpieczeństwa, higieny. 

12) 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. 

13) 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.

14) Wycieczka- podczas turnusu planujemy jedno z wyjść : wędkarstwo (staw w Mądrzechowie) 

lub wycieczka kolejką drezynową. Na miejscu- ognisko. Dzieci mogą mieć swoje wędki ale nie 

muszą. W zależności od pogody poproszę o odpowiedni strój (np. bluzy, czapki, kremy UV, 

kurtki itp. Będę pisał dzień przed wiadomość sms.  

15) Zgłoszenia – wypoczynek zgłoszony do kuratorium oświaty oraz sanepidu. 

16) Zdjęcia- w trakcie trwania wypoczynku prześlę Państwu link do albumu google. 

17) 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!


