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Informacje dla rodziców (opiekunów) dzieci wyjeżdżających na kolonie w 2022 

Drodzy Państwo,  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie siebie oraz kolonistów z przygotowanymi przez nas informacjami oraz regulaminem 

kolonii 2022. Są one przygotowane w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ, a także wynikają z poprzednich lat organizacji 

kolonii. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjazd był bezpieczny, ale także ciekawy i niezapomniany. Z doświadczenia wiemy, 

że da się połączyć te dwie składowe. Do zobaczenia na zbiórce!       

Na początek kilka informacji:  

Organizator- Olimp24 Rafał Klimek  
 ul. Michałowskiego 4/8  58-309 Wałbrzych  
 NIP: 886-285-69-21   
 REGON: 021953695  
 http://www.olimp24.com  
 e-mail: kolonie.olimp@gmail.com  
 tel.: 506-293-277 Rafał Klimek/ Klaudia Klimek   
 Nr konta: 63 1050 1575 1000 0091 4545 1648  
 
Autokar- Naszym przewoźnikiem jest firma Eurotrans (przewozy autokarowe). Za przednią szybą autokaru będzie widniała 
tablica z logo oraz nazwą naszej szkoły OLIMP. 
 
Kontakt z kadrą- Ze względu na specyfikę pracy wychowawcy (instruktora) możemy nie być dostępni cały czas pod 

telefonem. Prosimy dzwonić w ważnych i uzasadnionych sprawach w godzinach przerwy poobiedniej ok. 14.30-15.30 (Po 

zakwaterowaniu w ośrodku potwierdzimy tę porę smsowo). W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu: 506-293-277- kierownik kolonii Rafał Klimek/wychowawca Klaudia Klimek. 

SYSTEM ACTIVE NOW- w systemie active now, do którego zaproszenie zostało do Państwa wysłane na maila podanego 

przy zapisie na kolonie, można nadzorować wpłaty za kolonie. Bardzo proszę, aby w ciągu 3 dni zalogować się do aplikacji 

i w zakładce MOJE DANE (po lewej na dole) uzupełnić miejsce wyjazdu uczestnika oraz nr pesel uczestnika (do 

ubezpieczenia).  

Dokumenty- Wypełnione dokumenty prosimy przesłać w formie skanu PDF mailem na adres: kolonie.olimp@gmail.com 

w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania maila z dokumentami. Dokumenty będą dostępne po 15.04. 

INFORMACJA O SKANIE: Prosimy aby dokumenty były w jednym pliku w kolejności numerycznej, plik o formacie PDF. 

(łatwo można utworzyć taki plik ze zdjęć w darmowych programach: na Androida Tiny Scanner lub na IOS’a w notatkach. 

UWAGA: dokumenty „do góry nogami” oraz w losowej kolejności stron nie będą sprawdzane, będziemy wówczas prosić o 

korektę pliku i ponowną wysyłkę mailową. 

Dokumenty będziemy sukcesywnie sprawdzać i mailowo potwierdzać ich poprawność lub prosić o ewentualne korekty. 

Oryginały sprawdzonych dokumentów, po zatwierdzeniu mailowym, należy zabrać na zbiórkę w formie papierowej, 

UWAGA WAŻNE- druk jednostronny! (JEDNA KOPIA UMOWY POZOSTANIE DLA ORGANIZATORA; DRUGA DLA PAŃSTWA- 

PROSIMY O DRUK JEDNOSTRONNY lub Dwustronny zgodnie z kolejnością załączników- np. na umowie z tyłu nie może być 

inny załącznik, karta kwalifikacyjna nie może mieć z tyłu tabeli kieszonkowych itp.)  

http://www.olimp24.com/
mailto:kolonie.olimp@gmail.com
mailto:kolonie.olimp@gmail.com
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Bardzo prosimy o połączenie zszywkami następujących dokumentów: umowa + oświadczenie o bonie turystycznym, karta 

kwalifikacyjna, dodatkowe załączniki. Tabelę kieszonkowych prosimy włożyć do koperty/ portfela uczestnika. Chcemy 

zaoszczędzić uczestnikom czekania na wyjazd podczas zbiórki, stąd prośba o poprawne przygotowanie dokumentacji.   

W razie problemów lub pytań w związku z wypełnianiem dokumentów, proszę śmiało dzwonić pod nr: 506293277. 

 

Telefony kolonistów- Nasze kolonie odbywają się bez czynnego udziału telefonów. Sprawdza się to od dawna, dzięki 

czemu integracja i wspólny udział w kolonii jest dla uczestników pełen radości i wspólnego czasu. Nie czynimy wyjątków i 

zapewniamy, że do tej pory są to same plusy (Uczestnicy aktywnie biorą udział w aktywnościach,  spokojnie chodzą spać, 

integrują się, nie szukamy telefonów i nie martwimy się o ich zaginięcia). W razie chęci uwiecznienia momentu/ chwili- 

wychowawcy robią zdjęcia        Koloniści będą mogli korzystać z telefonów tylko w przerwie poobiedniej przez 1h- wtedy 

będą dzwonić do rodziców. Pozostały czas w ciągu dnia przeznaczony jest na realizację programu, a telefony dla 

bezpieczeństwa będą znajdowały się u wychowawców. Po przyjeździe do ośrodka poinformujemy Państwa w jakich 

godzinach będzie możliwość telefonowania (przypuszczalnie około 14.30-15.30). (JEST TO ZALEŻNE OD GODZINY NASZYCH 

OBIADÓW); ZBIÓRKA telefonów odbędzie się już w autokarze w drodze nad morze. 

Prosimy, by młodsze dzieci znały pin do telefonów i aby zabierane telefony były sprawne. Dodatkowo prosimy o czystą 

skarpetkę jako etui na telefon, co ułatwia przechowywanie wychowawcy          

ZDJĘCIA I FOTORELACJE  - w zwyczaju mamy przesyłanie duże liczby zdjęć na pamiątkę oraz, byście drodzy Państwo 

mogli na bieżąco śledzić nasze poczynania na kolonii. Zdjęcia są codziennie umieszczane na naszych profilach na 

facebooku; oraz dodatkowo staramy się przesyłać krótkie relacje na Instagramie. 

Co turnus zwyczajowo dodajemy około 2 tys. Zdjęć, zachęcamy do śledzenia naszych poczynań       (by być na bieżąco 

można zaobserwować profil na funpagu) 

Konto główne: Szkoła pływania Olimp (konto na facebooku i Instagramie) 

Konto dodatkowe: Olimp – wakacyjne Campy obozy i kolonie (konto na facebooku i Instagramie) 

Szkoła tańca Royal Dance School -(konto na facebooku i Instagramie) 

Kieszonkowe i rzeczy wartościowe- Sugerujemy przeznaczenie około 15-20 zł na dzień tj. 150-200 zł na turnus. 

Kieszonkowe można, ale nie trzeba przekazać wychowawcy w dniu zbiórki. Gdy pieniądze zostaną przekazane, znajdują 

się one u wychowawcy i są wydawane uczestnikowi przed wyjściem do sklepu czy na pamiątki. Są bezpieczne i nie ma 

możliwości, że zostaną zgubione czy zbyt szybko wydane       Po powrocie, składamy pozostałą kwotę w Państwa ręce z 

tabelą potwierdzającą wybrane kwoty. Często po turnusie zostaje duża suma, gdyż nie „wychodzimy na miasto” 

codziennie. Ważne jest, aby kieszonkowe zapakować do koperty i koszulki/ saszety/ portfela opisanych imieniem i 

nazwiskiem uczestnika oraz kwotą, np. Jan Kowalski 10x 15 zł oraz dołączenie wydrukowanej tabeli kieszonkowych 

(załącznik dokumenty). Prosimy o rozmienienie pieniędzy, co ułatwi nam wydzielanie ich na każdy dzień. Prosimy 

zabezpieczyć kopertę tak, aby ewentualne monety nie wyleciały z koperty/ portfela. Za rzeczy wartościowe zabrane przez 

uczestnika oraz za pieniądze nieoddane wychowawcom, organizator nie ponosi odpowiedzialności. Nie ma obowiązku 

przekazania nam kieszonkowych, mimo to bezpiecznie nadzorujemy zakupy każdego uczestnika       

Leki- Koloniści, którzy muszą zażywać stałe leki będą pod nadzorem wychowawców te leki przyjmować wg zaleceń rodzica 

wpisanych na kartach kwalifikacyjnych oraz w tabeli dla organizatora. Prosimy, aby takie leki były spakowane w torbę/ 

siatkę/ kosmetyczkę i podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z dokładnym opisem dawkowania leku. Leki doraźne np. na 

wypadek alergii/ dolegliwości, które są możliwe do zaistnienia- także można przekazać i w razie konieczności zostaną 

użyte. W ośrodku jest lekarz i pielęgniarka 24h/dobę. Prosimy, aby osobom mającym problem z jazdą autokarem podać 

aviomarin 30 minut przed odjazdem i zapakować dodatkowe 5 sztuk na wyjazdy autokarowe podczas kolonii i powrót. 
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Prowiant- Bardzo prosimy o przygotowanie dzieciom prowiantu oraz wody na podróż nad morze. Prosimy unikać napojów 

gazowanych, czy też chipsów bo często „wybuchają” w autokarze. Na drogę powrotną Organizator zapewnia paczkę 

wyjazdową       

Lista niezbędnych rzeczy- bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w rzeczy z listy. Jest to lista przykładowa, zazwyczaj 

wskazane rzeczy się przydają. Niezbędne są minimum 3 sztuki maseczek/ osłon nosa i ust w przypadku jazdy autokarem 

czy też wizyty w sklepie.  

W bagażu dziecka powinny się znaleźć:  

Ubrania:  
- bielizna na każdy dzień pobytu bez konieczności prania: minimum po 10 par skarpetek i majtek 
- ubrania na ciepłą pogodę (koszulki na krótki rękaw, krótkie spodenki, czapka chroniąca przed słońcem)  
- ubrania na zimną pogodę ( długie spodnie dresowe, bluza, polar, cieplejsza kurtka, czapka/ opaska na wietrzną pogodę)  

- obuwie ( klapki pod prysznic, sandały, adidasy- najlepiej sprawdzone, które nie obcierają      ) 
- rzeczy na deszczową pogodę (nieprzemakalna kurtka - nieprzemakalne obuwie- takie nie z siateczkowego materiału) 
- strój sportowy (zajęcia sportowe)- wygodna koszulka+ spodenki na zajęcia sportowe (2-3 zestawy) 
- rzeczy do kąpieli- dwa stroje kąpielowe/ kąpielówki, czepek, okularki pływackie,  
- strój na dyskotekę ;)  
-dotyczy kolonii do Jarosławca- buty do wody obowiązkowo ( na zajęcia z windsurfingu) oraz ewentualnie pianka jeśli 
dziecko posiada (nie trzeba kupować pianki, bo na miejscu są dostępne wszystkie rozmiary) 
  
Kosmetyki i środki higieny osobistej: 
- minimum 3 sztuki maseczek/ osłon ust i nosa, 
- pasta i szczoteczka do zębów.  
- mydło/ żel do kąpieli, szampon, 
- duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki kąpielowe – czyli 3 sztuki ręczników, 
- grzebień/ szczotka do włosów/ gumki do włosów, 
- chusteczki higieniczne + mała paczka mokrych chusteczek, 
- krem do opalania z filtrem UV, krem nawilżający,  
- klapki pod prysznic (mogą być te same, co na basen), 
- płyn na owady/komary itp. do psikania na ciało, 

- mini płyn do dezynfekcji rąk- organizator będzie w posiadaniu, ale można też zabrać       
  
Ponadto: 
- saszetka do zawieszania na szyi (na pieniądze)/ mała torebka/ nerka / portfel- na wyjście do sklepu/ miasta 
- plecak- obowiązkowo! Nie zalecamy toreb na ramię. Plecak jest przydatny do wyjścia na plażę, na wycieczkę itp.( może 
być ten, w którym dzieci zabiorą prowiant na drogę do autokaru), 
- długopis i notes/zeszyt,  
- bidon/ butelka wielokrotnego użytku, 
- książka, gra, przytulanka, jasiek itp. wg uznania  

- nie trzeba zabierać aparatów- na życzenie kolonistów i nie tylko- będziemy uwieczniać chwile       
- prowiant na drogę- suchy prowiant oraz woda- najlepiej bez napojów gazowanych, chipsów i ciężkostrawnych rzeczy- 

czeka nas długa jazda autokarem       
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REGULAMIN KOLONII 2022 

1. Bezpieczna organizacja zbiórki w dniu wyjazdu: 
- Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki. 
- Na zbiórkę przybywają koloniści z jednym ( ewentualnie 2ką) rodziców/ prawnych opiekunów,  

- Podczas zbiórki pojedynczo tj. rodziną       podchodzimy do wychowawcy- Klaudii Klimek w celu podpisania 1 egzemplarza 
umowy dla Państwa oraz przekazania pozostałej dokumentacji w formie papierowej, kieszonkowych czy też leków. Leki 
należy spakować do reklamówki/ worka itp. Oraz oznaczyć imieniem i nazwiskiem uczestnika. Kieszonkowe w kopercie 
oraz woreczku strunowym/ koszulce foliowej także podpisane przekazujemy razem z dokumentacją.  
- Dzieci wsiadają do autokaru na prośbę wychowawcy i zajmują wskazane przez niego miejsce. Staramy się uniknąć 
przesiadania. Koloniści są wyposażeni i w momencie wsiadania do autokaru mają założone osłony nosa i ust.  
- Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do autokaru.  

 
2. TRANSPORT 
- Dojazd na miejsce wypoczynku odbywa się transportem zorganizowanym tj. busem/ autokarem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.  
- Postoje będą odbywały się w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.  
- Podczas jazdy nie przesiadamy się.  
- Wyjście z autokaru i powrót do niego odbywa się na sygnał wychowawcy. 

 
3. POBYT:  
-Uczestnicy kolonii muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury, kremy 
ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp. Lista niezbędnych rzeczy powyżej. 
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe uczestników kolonii, które 
uczestnicy przetrzymują w swoim pokoju.  
-Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń 
wychowawców i kierownika kolonii.  
- Uczestnik kolonii jest zobowiązany do przekazania wychowawcy telefonu/ telefonów w trakcie jazdy nad morze.  
-Każdy kolonista ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób starszych, samego siebie i przyrodę, a 
także przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz wzmożonej higieny. 
-Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy  oraz poza teren ośrodka bez wiedzy wychowawcy. 
-Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez zgody wychowawcy oraz bez obecności ratownika.  
-Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminów: ośrodka, miejsc atrakcji dodatkowych, kąpieli morskich oraz tych 
w basenie. 
-Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków. 
-Uczestnicy naruszający regulamin kolonii (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne 
oddalanie, samodzielne korzystanie z basenu lub wchodzenie do morza, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub 
sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną usunięci z ośrodka, przy czym rodzice 
na własny koszt odbierają dziecko do domu. W  tym  przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem 
przez dziecko opłaconych świadczeń. 
-Każdy uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich zajęciach programowych i uczestniczyć w opracowaniu programu.  
-Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika 
kolonii. 
-Nie zaleca się odwiedzin uczestników kolonii przez osoby z zewnątrz.  
- Koloniści mają prawo do korzystania z telefonów w przerwie poobiedniej około 1h. To czas na rozmowę z rodzicami.  
 

4. CZAS POSIŁKÓW: 

- Do stołówki udajemy się na wyraźny sygnał wychowawcy i niezwłocznie po wejściu na salę zajmujemy wskazane 
miejsce przy stole.  
- Unikamy niepotrzebnego przemieszczania się po stołówce.  
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- Po zakończonym posiłku, na sygnał wychowawcy opuszczamy stołówkę.  
- Na stołówce staramy się zachować ciszę oraz porządek przy stole.  
- Korzystamy ze sztućców leżących przy naszym talerzu.  

- Nie jemy z tych samych naczyń z innym uczestnikiem kolonii ani nie wymieniamy się jedzeniem między sobą        
- Nie pijemy z jednych szklanek oraz butelek.  
 

 5. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO:  

- Zachowujemy bezpieczny dystans społeczny ( 2m) od innych.  
- W sytuacjach tego wymagających, wkładamy ochronę ust i nosa na prośbę wychowawcy. Instrukcja prawidłowego 
zakładania i ściągania maseczki:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Codziennie rano wykonujemy pojedynczo higieną poranną- mycie rąk, zębów, czesanie, a wieczorem kąpiel całego ciała. 

- Kadra i uczestnicy kolonii muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, czy też płynem do dezynfekcji wg instrukcji:  
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- Ograniczamy do minimum niepotrzebne dotykanie dłońmi ust, nosa, okolic oczu, twarzy.  
-Rodzice/prawni opiekunowie starają się być dostępni pod telefonem w razie konieczności nawiązania kontaktu przez 
kierownika czy wychowawcę.  
-Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego- do 12 godzin- odbioru dziecka z wypoczynku w 
przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 
potwierdzonych przez służby medyczne.  
-Kadra zapewnia informacje sms, relację foto i video na facebooku szkoły pływania OLIMP, dodatkowym profilu oraz szkoły 
tańca RDS.  
Informację bieżące będą dodawane na stronie organizatora www.olimp24.com lub na profilu na facebooku.   
Nasze strony to:  
- www.olimp24.com   SZKOŁA PŁYWANIA OLIMP 
- OLIMP CAMP (Olimp-Camp -obozy, kolonie i zimowiska) Facebook 
 
 
Dodatkowe regulaminy:  
- https://parkpomerania.pl/regulamin-parku/ 
Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem parku Pomerania, zapoznał uczestnika z regulaminem parku i wyraża 
zgodę na udział na własną odpowiedzialność w atrakcjach podwyższonego ryzyka w Fun Parku Pomerania.  
 
 
 

https://parkpomerania.pl/regulamin-parku/

