
PROGRAM I REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO 25.07. – 04.08.2021r. ŁAZY 

 

Opiekunowie na obozie dołożą wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne 

uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

Jedziemy na obóz, żeby: 

- wypoczywać 

- nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie 

- dowiedzieć się i nauczyć nowych rzeczy 

- wesoło i bezpiecznie się bawić 

- poznać region, w którym będziemy przebywać 

 

Prawidłowo wypełnione karty uczestników wypoczynku należy oddać przed autokarem przy wyjeździe na wypoczynek. 
 

1. Uczestnik obozu ma prawo: 

 

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych realizowanych podczas obozu z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

higienicznych warunków pobytu, 

- wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawców i kierownika wypoczynku, 

- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców i kierownika wypoczynku, 

- oddać do depozytu kierownika wypoczynku i wychowawców pieniądze  

 

2. Uczestnik obozu ma obowiązek: 

 

- Każdy uczestnik obozu/kolonii zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów, z którymi uczestnicy zostaną zapoznani w dniu 

przyjazdu na obóz/kolonię (reguły bycia razem, regulamin pływalń, regulamin pożarowy, regulamin poruszania się po drogach, 

regulamin kąpieli, zasady higieny, itp.) i akceptują go podpisem oraz stosować się do poleceń wychowawców, kierownika i innych 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników obozu 

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza 

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 

- korzystać z telefonu / smartfona / tabletu / komputera (tj. internet, gry, filmy) tylko w wyznaczonych godzinach  

- kontaktowania się z rodzicami w ustalonych godzinach 

- korzystania z telefonu w trakcie wycieczek tylko jako aparatu fotograficznego 

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wypoczynku 

- przestrzegać godzin ciszy nocnej 

- przestrzegać higieny osobistej (mycie zębów, włosów, ciała, zmiana ubrań, bielizny, skarpetek) 

- kulturalnie zachowywać się podczas posiłków 

- zachowywać czystość w łazienkach 

- nie przywłaszczać sobie cudzych rzeczy, a znalezione zgłosić do kierownika obozu lub opiekuna 

- nie dotykać znalezionych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

- szybko reagować na sygnały wzywające do zbiórki 

- nie rozmawiać z obcymi osobami bez opiekuna czy kierownika 

- zgłaszać wszelkie zauważone usterki w sprzęcie i wyposażeniu miejsca zakwaterowania 

- z szacunkiem odnosić się innych osób przebywających na obozie, wychowawców i obsługi ośrodka 

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ruchu drogowego, pobytu w górach 

- przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować 

wychowawcę 

- informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu 

- zgłaszać nawet najdrobniejsze skaleczenia ciała opiekunowi 

- używania wg zaleceń: kamizelki odblaskowej, koszulki, chusty, czepka  

 

Zabrania się: 

- korzystania, bez uzasadnionej potrzeby, z telefonów komórkowych / tabletów podczas zajęć programowych oraz ciszy nocnej. 

- nagrywania, robienia zdjęć, publikacji w sieci bez wyraźnej zgody osób nagrywanych / fotografowanych. 

- nagrywania, robienia zdjęć, publikacji w sieci osób w trakcie wykonywania intymnych czynności (korzystania z łazienki, zmiany 

ubrania, kąpieli, snu itp.) 

- opuszczania zajmowanych pokoi po ogłoszeniu ciszy nocnej (wyjście tylko w nagłych przypadkach).  

- głośnego zachowania uniemożliwiającego sen współlokatorom. 

 

3. Organizator obozu nie odpowiada za bagaż skradziony, cenne przedmioty, sprzęt elektroniczny i telefoniczny / w tym 

pieniądze/ zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 

 

4. Kadra: 

Kierownik obozu jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 



Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 

r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania. 

Kierownik jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z 

obowiązującymi przepisami. 

Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, 

umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić 

odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego 

pomieszczeń i otoczenia. 

 

Opiekun ma obowiązek: 

- Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników obozu będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników 

wypoczynku. 

- Prowadzenia dziennika zajęć. 

- Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

- Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki. 

- Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. 

- Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. 

- Poszanowania godności każdego uczestnika obozu. 

- Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia. 

- Po zakończeniu obozu Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym 

dziennikiem zajęć. 

 

5. Inne zapisy regulaminowe: 

 

- na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu / w tym e-

papierosów / oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających różnego typu, w przypadku złamania tego zakazu 

organizator bezwzględnie powiadamia rodziców / opiekunów uczestnika i stosowne władze / policja /  

 

- uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy 

 

- po podziale uczestników na grupy i przydzieleniu opiekunów, zostaną do Państwa wysłane informacje z danymi kontaktowymi do 

konkretnego opiekuna  

 

- Na czas przebywania dziecka na obozie/kolonii przedstawiciel organizatora oraz wychowawca przejmują prawa i obowiązki 

czasowego opiekuna prawnego powierzonego opiece dziecka. W związku z tym w przypadku świadczeń medycznych czasowi 

opiekunowie prawni w stosunku do powierzonego opiece dziecka mogą: uzyskiwać informacje o jego stanie zdrowia oraz o 

udzielonych świadczeniach zdrowotnych, mogą wyrażać zgodę na wykonanie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego. O 

udzielonych dziecku świadczeniach zdrowotnych organizator niezwłocznie powiadamia rodziców. Dzieci będą miały zapewnioną 

całodobową pomoc lekarską. 

 
- W przypadku choroby dziecka rodzice pokrywają koszty zakupionych przez organizatora niezbędnych leków, poza podstawowymi 

lekami znajdującymi się w apteczce obozowej.  

 

- W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a rodzic / opiekun 

prawny ma obowiązek w ciągu 48 godzin odebrać dziecko z obozu na własny koszt 

 

- Jeżeli dziecko bierze leki na stałe lub przejściowo to prosimy spakować lekarstwa i dołączyć szczegółowy opis podawania leków  / 

jeśli to możliwe od lekarza / 

 

- Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub 

innych niezależnych Stowarzyszenia (Stowarzyszenie działa na zasadzie non-profit) 

 

-  Wypełnione karty uczestnika wraz z podpisanym oświadczeniem, związanym z wytycznymi GIS, MZ, i MEN dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży rodzice przekazują organizatorowi w dniu wyjazdu dziecka na wypoczynek.  
 

 

Osoby zainteresowane fakturą za pobyt dziecka na obozie proszę o przesyłanie informacji po 04.08.2021r. na emaila 

dddarekmm@interia.pl z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona oraz co ma być umieszczone w treści. 

 

Dzieci dodatkowo będą ubezpieczone w zakresie NNW w PZU. 

 

Nocleg i wyżywienie: 

O.W. BRYZA Wąska 2, 76-002 Łazy 

http://www.bryza.lazy.ta.pl/ 

 

 

mailto:dddarekmm@interia.pl


Zgłoszenie nr 4126/MAZ/L-2021 Mazowieckie Kuratorium Oświaty 
https://wypoczynek.men.gov.pl 

 

Telefony kontaktowe do opiekunów: 

 

Dariusz Świętochowski - 602 888 595 

Sylwia Mróz - kierownik – 518 682 988 

Monika Żyłka – 502 652 600 

Dariusz Kwiatkowski – 606 729 736 

Robert Żyłka – 502 652 600 

 

Ubiór uczestnika obozu: 

 

- odpowiednie ubranie do panujących warunków atmosferycznych i programu  

- 1 straszy komplet ubrania (koszulka, spodenki, sukienka), którego w przypadku zniszczenia nie będzie szkoda wyrzucić 

- Pidżama, przybory higieniczne i toaletowe (szczoteczka do zębów, pasata, szampon, żel pod prysznic, szczotka i akcesoria do 

włosów), ręczniki + ręcznik kąpielowy, 

- Strój na basen i plażę  - zalecane 2 komplety oraz kapcie, klapki, adidasy lub trampki, 

- Przybory do pisania, rysowania 

- Przytulanka, jasiek 

 

UWAGA! NAJLEPSZE RZECZY NA OBÓZ TO RZECZY, KTÓRE DZIECI ZNAJĄ, W KTÓRYCH CZUJĄ SIĘ SWOBODNIE. 

WARTO PODPISAĆ RZECZY, WTEDY UNIKNIE SIĘ ZGUB I RZECZY DO KTÓRYCH POD KONIEC OBOZU NIKT SIĘ NIE 

PRZYZNAJE !!! 

 

Prowiant na drogę: 

 

Podróż trwa około 8-9 godzin - wyjazd 25.07.2021 (niedziela) zbiórka o godz. 6:00 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Małopolska 11 

Mińsk Mazowiecki. W związku z tym proszę zabezpieczyć odpowiednią ilość jedzenia i napojów / na miejscu będzie dopiero ciepła 

kolacja (ok. godz. 17:30). W podróży bezwzględnie zakazane jest spożywanie : coca coli, napojów gazowanych oraz napojów 

energetyzujących.  

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 602888595 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN  

dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. 

Celem wdrażanych procedur jest: 

 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na 

wypoczynku. 

 Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich 

rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku. 

 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

 Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, 

dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). 

 Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

Wytyczne zostały podzielone na cztery części: 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.  

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.  

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub 

innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań 

podczas wypoczynku. 



IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą 

zakażoną koronawirusem. 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku: 

 Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym 

oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 

opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

 Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 

społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

 Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 

komunikację. 

 Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

 Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

 Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.  

 Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku 

Warunki zakwaterowania: 

 Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. 

opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). 

 Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku 

dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi 

uczestnikami tego wypoczynku. 

 Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są 

uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w 

jednym pokoju lub namiocie musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej.  

 Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami 

wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

 Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać  zachowanie dystansu 

pomiędzy uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.  

 Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. 

 Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum 

kontakt uczestników z różnych turnusów pomiędzy zmieniającymi się turnusami. 

 Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek, blatów, włączników. 

 Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.  

 Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, 

jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci 

nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic. 



 Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego, lub 

lekarza. 

 Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające aktualną sytuację 

epidemiologiczną oraz  niniejsze wytyczne. 

 Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez 

organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze.   

 Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad 

bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Podczas szkolenia należy poinformować o unikaniu  dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i 

oczu, zachowywaniu odpowiedniego dystansu, noszeniu maseczek, wietrzeniu, dbaniu o odporność, kondycję fizyczną, 

zdrowe odżywianie.  

 Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce 

mydłem i wodą. 

 Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w 

szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączyć 

stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia). 

 Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze  środkiem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku oraz do 

pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

 Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.  

 Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury 

uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy, innej 

osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane 

może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku). 

Wyżywienie: 

 Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli 

jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.  

 Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać. 

 Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

 W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

 Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji lub innej 

choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

 W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.  

Transport uczestników: 

 Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem 

zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z 

osobami postronnymi. 

 Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu. 

Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru. 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku): 

 Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom 

szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. 



 Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur. 

 Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać  15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) 

i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej 

drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność. 

 Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. 

W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator 

zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca 

wypoczynku. 

 Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 

 Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi 

czynnościami.  

 Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym lub lekarzem.  

 Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury (rano i wieczorem) 

uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.  

 Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy 

choroby. 

 Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości 

pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub 

dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

 W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej aktywności kadry 

powyżej 60. roku życia.  

Realizacja programu: 

 Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z 

obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii1. Zaleca się, aby uwzględniał ograniczenie do minimum kontaktu uczestników z osobami 

postronnymi. 

 Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych 

środków dezynfekujących. 

 Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

 Zaleca się, aby z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować.  

 Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. 

 Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

 Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni 

kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.  

Higiena: 

 Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

 Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, 

włączników. 

                                                 

1  W przypadku zaszczepienia lub przechorowania Covid 19 przez uczestników wypoczynku  

lub pracowników wypoczynku – osoby te nie są liczone do obowiązujących limitów ograniczeń  wskazanych w aktualnym 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (wejście do kina, teatru, muzeum, itp.).  

 



 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: 

 Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, 

kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej 

oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

 Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze 

w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji 

lub uzyskania porady. 

 Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia 

straży pożarne, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). 

 Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do służb medycznych, na Infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

+48 22 25 00 115.  

 Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku. 

 Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem lub prawnym opiekunem i organizatorem 

wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na 

wypoczynku. 

 Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub 

konieczności poddania się kwarantannie. 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku 

podczas wypoczynku 

 Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry 

wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz 

skontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

 Zaleca się ustalenie miejsca odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych 

działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

 Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o 

procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku, w tym o 

konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

 Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika 

wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika 

wypoczynku. 

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus,  Ministerstwa 

Zdrowia  (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis  a także 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania  

się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora Sanitarnego i na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (przy założeniu, że nie ma 

pewności, czy w momencie świadczenia usługi osoba ta była już zakażona) oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były 

wykorzystywane w trakcie wizyty. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem


V. Stacjonarne obozy pod namiotami oraz obozy wędrowne prowadzone metodą harcerską 

 Wymagania higieniczno-sanitarne w związku z epidemią COVID-19 podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego 

metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami i obozów wędrownych, przy zachowaniu zamierzonego, w 

szczególności wychowawczego, celu wypoczynku, stosuje się wg zapisów aneksu do Instrukcji Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla stacjonarnych obozów pod namiotami. 

 

Załączniki – instrukcje: 

 mycia rąk  

 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%c4%85k-A4-druk.pdf 

 dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

 Wykaz Produktów Biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
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Program obozu letniego:  

 

25.07. (niedziela) Zbiórka i wyjazd w godzinach porannych, po dojeździe na miejsce: kolacja, rozpakowanie, odpoczynek i 

zapoznanie się z Ośrodkiem Wczasowym Bryza, okolicą, regulaminem oraz wieczorne zajęcia integrujące grupę.  

 

26.07. (poniedziałek) Poranna kąpiel morska i odpoczynek na plaży Łazy – w trakcie zabawa w małych architektów: konkurs na 

najładniejszą rzeźbę z piasku. Po obiedzie wyjazd do parku linowego Tukan w Mielnie. Zabawa dla każdego wg własnych 

możliwości: do wyboru 7 tras, łącznie 950 m wszystkich tras, 250 m od morza, 15 m nad ziemią oraz 110 przeszkód o zróżnicowanym 

poziomie trudności. Wieczorem warsztaty terenoznawstwa. Zapoznanie się ze sztuką orientacji w terenie, nauczymy się czytać i 

sporządzać mapy oraz posługiwać się kompasem. Po warsztatach wieczorne zabawy na orientacje.  

 

27.07. (wtorek) Całodzienna wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. To kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od 

ponad 25 lat z miłości do natury. Ogrody Hortulus to unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej. Położone 

są w powiecie koszalińskim w wyjątkowej strefie klimatycznej 7b. Ogrody oddalone są tylko o 8 kilometrów w linii prostej od brzegu 

Morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na północ wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce. Kompleks składa się z dwóch 

zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis. Zwiedzimy 

tylko Ogrody Hortulus Spectabilis, które zostały udostępnione do zwiedzania w czerwcu 2014 roku. Jest to autorski projekt zespołu 

ogrodów o różnej stylistyce i tematyce realizowany od 2003 roku. W założeniu ma on pełnić rolę oryginalnego, jedynego takiego  w 

Polsce miejsca wypoczynku i rekreacji. Centralnym jego punktem jest największy w świecie labirynt grabowy, który powstał z 18 

tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długości jego 

korytarzy wynosi ponad 3,2 km. Spacery po labiryncie, jedną z trzech tras zwiedzania gwarantują doskonałą zabawę. W jego sercu 

znajduje się 20 metrowa wieża widokowa, której oryginalna konstrukcja została zrealizowana na wzór podwójnej nicią DNA. Z tarasu 

wieży rozpościera się wspaniały widok na okoliczne wioski, pola i lasy, a w dobrą pogodę na Morze Bałtyckie. Znakomicie widać 

otaczające labirynt Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni. Jest to zespół ogrodów o powierzchni około 6 ha, w którym 

znajdziemy: magiczny kamienny krąg, Ogrody 4 Pory Roku, Ogród Zegarów, Ogród Kalendarz Celtycki oraz angielskie rabaty 

bylinowe cieszące oko kolorami i elementami architektonicznymi, rosarium z parterami bukszpanowymi, ale również ogrody węzłowe 

i topiary bukszpanowe. Ogrody to nie tylko starannie pielęgnowane kompozycje roślinne oraz wyszukane i oryginalnie 

wkomponowane elementy architektury i sztuki ogrodowej. Tu znajduje się również doskonałe miejsce zabawy, rekreacji i 

wypoczynku dla dzieci. Dzieci wezmą udział w plenerowej grze: Labirynt mocy. ZASADY GRY: W zaułkach labiryntu na 

uczestników czekają punkty kasowe zwane portalami - 5 należących do bogów germańskich i 5 do bogów słowiańskich. Każda karta z 

wizerunkiem boga ma przyporządkowany numer kasownika (1-10). Trzeba je znaleźć i skasować w nich odpowiednie karty, w ten 

sposób przejmuje się od danego boga jego atrybut. Celem gry jest odnalezienie wszystkich punktów kasowych i jak najszybsze 

wydostanie się z labiryntu . Wieczorem zabawy i gry grupowe oraz wieczór filmowy.  

 

28.07. (środa) Poranna piesza wycieczka nad jezioro Jamna. Możliwość popływania rowerkami wodnymi po jeziorze. Po drodze 

możliwość zakupu pamiątek oraz lodów. Jezioro powstało z dawnej zatoki morskiej, uchodzą do niego dwie rzeki: Dzierżęcinka oraz 

Uniesta. Jamno jest połączone z Morzem Bałtyckim poprzez kanał zwany Jamieńskim Nurtem, który znajduje się ok. 2 km za 

Unieściem. Po obiedzie odpoczynek i zabawy w Aquapark Łazy. Na spragnionych wodnych przygód czekają: 3 zjeżdżalnie – wolno 

stojące o długości 18m (rodzinna) i 47 m (anakonda) oraz multimedialna z efektami świetlnymi o długości aż 88 m, armatki wodne 

oraz dmuchana kopuła. Wieczorem gry i zabawy sportowe na terenie ośrodka.  

 

29.07. (czwartek) Całodzienna wycieczka do Kołobrzegu. Zwiedzimy Muzeum 6D - Maszoperia, Ukrytą Krainę oraz Miasto Myszy. 

Wycieczka po muzeum przybliży historię maszopskich społeczności zamieszkujących wybrzeża Bałtyku i dostarczy niezapomnianych 

emocji. Oryginalna ekspozycja, wspaniała opowieść sprzed wieku i efekty specjalne. Wiedza podana w tak alternatywny sposób na 

pewno długo nie pójdzie w las. Muzeum 6D to niezwykle wyjątkowe miejsce, ponieważ w proces zwiedzania i poznawania 

ekspozycji zaangażowane są wszystkie zmysły. Powierzchnię ponad 500 m2 ścian muzeum zdobią ręcznie wykonane malowidła, 

które stanowią tło dla ówczesnych przedmiotów codziennego użytku. Obrazy te zostały wykonane w technice 3D, dlatego w celu 

wzmocnienia efektu wizualnego ogląda się je w specjalnych okularach. Niespodzianek można się spodziewać z dołu, z góry, z prawej 

i lewej strony. Podczas zwiedzania uczestnik poczuje zapach bryzy morskiej unoszący się w powietrzu, a w chacie rybackiej – aromat 

zdrowych, rumianych jabłek. Spotka się „żywe” ptaki i żaby. Usłyszy mewy śpiewające przy akompaniamencie szumu morza. Przez 

chwilę pobłądzi we mgle i mroku, a wiatr potarga włosy. Będzie miał okazję zasiąść przy biesiadnym stole rybaków i poczuć klimat 

maszopskiej uroczystości. Dwukrotnie nie uwierzy własnym oczom. Raz patrząc w lustro przekona się, że niestety, ale wcale nie jest 

najpiękniejszy na świecie. Drugi raz gdy spotkacie rybaka, ale nie na łodzi czy w rybackiej chacie lecz…w świątyni dumania. Ukryta 

Kraina to nietypowa interaktywna atrakcja dla dzieci. Na jej terenie znajduje się świat pełen magii na ponad 400 m2. Dzięki 

magicznej różdżce, którą otrzymuje się na czas zwiedzania będzie można w stanie ożywić ten świat i poznać bliżej postacie w nim 

mieszkające. W Krainie mieszkają m.in. zabawny Pan Wiewiór, olbrzymi 5 metrowy krokodyl Zębuś, rozmaite wróżki, skrzaty i 

krasnale. Krainę zamieszkuje także wiele niezwykłych żywych stworzeń m.in. zaczarowane i niezwykle przyjaźnie nastawione do 

ludzi białe króliki miniaturki "Baranki", prehistoryczne aksolotle - wodne smoki, złote rybki, ślimaki olbrzymy Achatina czy gekony 

lamparcie. W Ukrytej Krainie za każdym rogiem czeka przygoda z magiczną różdżką w dłoni, a jednocześnie to cenna lekcja biologii, 

eksploracji świata i przezwyciężania lęków i negatywnych emocji. Miasto Myszy to bajkowa kraina, pełna labiryntów i miniatur 

pomieszczeń, której głównymi bohaterami są te małe i niepozorne stworzenia. W tym miejscu można poznać zarówno myszy na wsi 

jak i w mieście. Nie ma miejsca, gdzie nie byłyby one obecne i to właśnie zostaje tutaj pokazane. Czy myszy należy się bać? 

Absolutnie nie! Dzięki wystawie dzieci bez wątpienia zakochają się w tym małych gryzoniach. W Mieście Myszy żyje ok. 500 

przeróżnych żywych myszek - łaciate, białe, brązowe, z zakręconymi włosami, rasowe, "Astrex" - mysie owieczki, bezwłose, 

berberyjskie oraz najmniejsze na świecie myszy pigmejskie. Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie można by spotkać 

wszystkie te gatunki gryzoni, żyjące w specjalnie zaaranżowanych dla nich warunkach i przestrzeniach dopasowanych do ich potrzeb. 

Jest to ciekawe miejsce interaktywnej zabawy. Miasto Myszy pozwala poznać zwyczaje tych stworzeń oraz to, jak każdego dnia 



muszą walczyć o przetrwanie. Uwrażliwia to dzieci na potrzebę dbania o zwierzęta i stanowi wspaniałą lekcję empatii. Najmłodsi 

chcą godzinami obserwować zwinność oraz inteligencję gryzoni żyjących w baśniowej scenerii. Oprócz waloru edukacyjnego należy 

podkreślić walor estetyczny, wyzwalający w dziecku kreatywność. Dzieci uwielbiają baśniowe krainy, a Miasto Myszy do takich 

miejsc należy. Po wizycie w tym miejscu dzieci nie będą już więcej bały się myszy. Gdy zobaczą je na swojej drodze przypomni im 

się wizyta w "Mieście Myszy" i pewnie będą się zastanawiać, co aktualnie robią te maleńkie stworzenia. Może szukają pożywienia? A 

może walczą o życie i uciekają przed kotem? Nauka przez zabawę przynosi najlepsze rezultaty. Później zwiedzimy port, latarnię 

morską, muzeum minerałów oraz molo. Muzeum Minerałów znajduje się w podziemiach latarni morskiej. Ekspozycja obejmuje 

kilkaset unikatowych minerałów, zebranych w różnych częściach świata. Można obejrzeć okazy przywiezione z Maroka, Rosji, 

Brazylii oraz Madagaskaru. Największą dumą muzeum jest kolekcja agatów marokańskich oraz nowokościelskich, a także krzemienie 

pasiaste z Iłży. Zebrane w muzeum eksponaty przedstawiane są w kilku formach – część została oszlifowana, inne tylko przecięto, aby 

ukazać wspaniale prezentujące się przekroje. Wieczorem zabawy i śpiew przy ognisku.  

 

30.07. (piątek) Całodzienna wycieczka do Wioski Hobbitów w Sierakowie. Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskiem jest 

parkiem tematycznym dla dzieci. Nie trzeba wybierać się do Nowej Zelandii… Wioska Hobbitów jest parkiem w którym można 

poczuć atmosferę dzieła Tolkiena na własnej skórze. Dla dzieci zorganizowano grę „Hobbit czyli tam i z powrotem.” Stworzone 

zostały bajkowe budowle, kramy pod strzechą, warsztaty rzemieślnicze, wieża widokowa. Miejscowa ludność przeobraziła się w 

rycerzy, strażników i inne postacie z powieści J.R.L Tolkiena. Hobbici byli niewielkiego wzrostu, chodzili boso, zamieszkiwali 

pięknie urządzone norki w ziemi. Uczestnicy odwiedzający wieś mogą wziąć udział w przygotowanych grach terenowych, podczas 

których wraz ze spotykanymi na trasie postaciami, mogą wykazać się wytrzymałością w walce ze zmęczeniem i strachem. Wieczorem 

spacer po mieście i warsztaty plastyczne – zabawy kolorami.  

 

31.07. (sobota) Wycieczka nad jezioro Bukowo oraz widokowy rejs statkiem. Jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim. Kilka 

tysięcy lat temu była to zatoka Morza Bałtyckiego, ale na skutek długotrwałego działania fal, prądów i wiatrów została odcięta od 

morza piaszczystą mierzeją. Po obiedzie morska kąpiel, odpoczynek i zabawy na plaży w Mielnie. W trakcie zapoznanie się z 

podstawami survivalu. Wieczorem dyskoteka i zabawy grupowe. Pizza dla wszystkich dzieci w ramach nagrody.  

 

01.08. (niedziela) Warsztaty o bezpieczeństwie, zdrowym odżywianiu oraz plastyczne. Każda grupa zapozna się z podstawami 

samoobrony. Czas realizacji poszczególnego warsztatu dla 1 grupy wyniesie ok. 60 minut. Po obiedzie morska kąpiel, odpoczynek 

oraz zabawy sportowe na plaży w Łazach. Nocne zbieranie bursztynu na plaży z zastosowaniem lamp UV.  

 

02.08. (poniedziałek) Całodzienna wycieczka do parku rozrywki DZIKI ZACHÓD Zieleniewo. W parku czeka niezliczona ilość 

atrakcji w różnych krainach tematycznych. Wioska indiańska: strzelanie z łuku, przejażdżka na kucyku, zwiedzanie wioski, labirynt 

szoszonów, narty indiańskie, mrowisko, place zabaw. Western City: byk rodeo, napad na bank, karuzela, makieta dzikiego zachodu. 

Lunapark: autodrom, beczka śmiechu, rower na linie. Motopark: beczkowóz, off road, crazy carty, quady. Miasteczko ruchu 

drogowego: elektryczne hulajnogi. Mini-zoo: ciekawostki i bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Zakup dla wszystkich dzieci lodów w 

ramach nagrody. Wieczorny spacer po plaży oraz oglądanie zachodu słońca.  

 

03.08. (wtorek) Poranna morska kąpiel, odpoczynek oraz zabawy na plaży w Łazach. Po obiedzie relaks w parku wodnym w 

Koszalinie. Park Wodny Koszalin to przede wszystkim miejsce rozrywki, sportu i rekreacji. W strefie rekreacyjnej czeka sześć 

basenów, w tym dwa w strefie zewnętrznej, z których jeden czynny jest przez 12 miesięcy w roku. W basenie zewnętrznym można 

również skorzystać z masażu karku i masaży ściennych oraz 6-ciu leżanek z masażem powietrznym. W części wewnętrznej natomiast 

znajduje się: basen pływacki, basen do nauki pływania, basenik dla dzieci i basen rekreacyjny wewnętrzny. Dodatkowe atrakcje w 

części rekreacyjnej wewnętrznej: leżanki basenowe, rwąca rzeka, sztuczna fala, zjeżdżalnia balon, wodospady rurowe, gejzery 

powietrzne, misy jacuzzi i ścienne masażery. W strefie dziecięcej maluchy mogą korzystać z wielu atrakcji m.in.: zjeżdżalni, zabawek 

wodnych, a na zewnątrz z dziecięcego baseniku z dwoma zjeżdżalniami i zabawkami wodnymi, dodatkowo specjalnie dla 

najmłodszych klientów w części zewnętrznej strefy jest bezpieczny placu zabaw. Dla klientów oczekujących mocniejszych wrażeń 

mamy w ofercie 6 zjeżdżalni: Anakonda, Multimedialna, Turbo, Rekreacyjna, Cebula i Rodzinna. Wieczorem pakowanie się, 

podsumowanie obozu oraz podzielenie się wrażeniami.  

 

04.08. (środa) Po śniadaniu pożegnanie się z morzem, pakowanie i wyjazd do domu. W drodze powrotnej obiad / mc donalds. 

Przyjazd i odbiór dzieci w godzinach wieczornych.  

 

Obóz będzie zorganizowany zgodnie z przepisami, wytycznymi oraz w reżimie sanitarnym.  

 

Program będzie zrealizowany w całości, ale zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejność atrakcji w zależności od pogody i 

predyspozycji psychofizycznych uczestników. 

 


