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DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I OBOZACH  
KJ HUZAR 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Ogólne 

1. Podczas całej doby dzieci znajdują się pod opieką wychowawców z uprawnieniami. 
2.  Pracę wychowawców i opiekę nad Uczestnikami nadzoruje kierownik obozów:  
3. Zajęcia z jazdy konnej są prowadzone tylko pod nadzorem instruktorów z uprawnieniami. 

 

Telefony komórkowe 

Telefony można zabrać ze sobą, przy czym z powodów bezpieczeństwa (zgubienie, zniszczenie, 
kradzież itp.) zostaną zebrane przez opiekunów. Opiekunowie wyznaczą godziny korzystania 
z telefonów komórkowych (najczęściej po obiedzie, tj 13.40). 
Dlaczego? : 

- Uczestnik czasami za dużo czasu poświęca telefonowi i trudniej mu nawiązać kontakt 
z innymi dziećmi, 
- wyjazd jest także nauką radzenia sobie samemu lub przy pomocy wychowawcy 
z problemami - dziecko musi nauczyć się samemu podejmować decyzję i komunikować się 
z innymi bez udziału rodzica; oczywiście, każdy chce dla dziecka jak najlepiej, ale dajmy 
dziecku szansę rozwiązać problemem - na miejscu też pomoże kadra; 
- wszystkie dzieci tęsknią, a telefony nie likwidują tęsknoty, wręcz przeciwnie; po telefonach 
dzieci rozklejają się i nie chcą brać udziału w zajęciach a wieczorami mają problem 
z zaśnięciem; 
- niektórzy rodzice dzwonią zbyt często, inni zbyt rzadko, dzieciom może to sprawiać 
przykrość; 
- dzieci czekając na telefon od rodziców, koleżanek, wiadomości itd. nie koncentrują się na 
zajęciach; 
- telefony rozbijają plan dnia, rozpraszają dzieci, a my chcemy by wykorzystały ten czas 
aktywnie. 

 

Odwiedziny 

Nie odwiedzamy dzieci podczas turnusu! Rodziców zapraszamy na wspólne spotkania piknikowe, 
gdzie data podana jest w programie każdego turnusu. Jeżeli po dziecko przyjeżdża inna osoba niż 
rodzic, prosimy o pisemne upoważnienie podpisane przez rodzica z numerem dowodu osoby, której 
mamy przekazać dziecko. 

Niestety nie jesteśmy w stanie dopasować planu zajęć ew. wydarzeń rodzinnych i wyjazdów do 
specjalistów medycznych (ortodonci, ortopedzi itp.). Także jazdy konne i inne zajęcia odbywają się 
według harmonogramu wcześniej zaplanowanego. Jeżeli dziecko jest pod opieką osoby 
odwiedzającej, nie ma możliwości odrobienia zajęć, podczas których było nieobecne. 

Inne 

1. Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie imprezy bez rodziców. 

2. Przy przyjeździe dzieci na turnus zbieramy wypełnione i podpisane karty kolonijne i umowy. 

3. W jadalni, przez całą dobę, dostępna jest woda i woda z sokiem, herbata 
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4. Prosimy aby dzieci nie brały ze sobą dodatkowych kisieli, deserów zalewanych gorącą wodą  
i zupek. Na miejscu jest fantastyczna, smaczna, domowa kuchnia, chwalona przez dzieci  
i rodziców z poprzednich lat. 

5. Na nasze obozy obowiązuje zakaz przywożenia sprzętu elektronicznego typu: laptopy, 
tablety itp. Uważamy, że dobrze aby dzieci miały chwilę wytchnienia od elektroniki (dlatego też 
nie dajemy dostępu do telewizorów jakie są w pokojach). Chcemy aby spędziły czas na dobrej 
zabawie, na świeżym powietrzu. 

6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice. 

7. Nie organizujemy wyjść do kościoła. 

8. Kieszonkowe można zostawić dziecku lub przekazać wychowawcy w depozyt. Nie 
odpowiadamy za zgubione przez dzieci pieniądze. Na miejscu jest sklepik z napojami, 
słodyczami i pamiątkami. 

9. Wszelkie lekarstwa proszę zostawiać przy przyjeździe u wychowawców wraz z instrukcją 
dawkowania. Dzieci same nie przyjmują leków. 

10. Prosimy aby sprzęt jeździecki, jaki przywożą dzieci był podpisany. Większość kasków, butów  
i rękawiczek jest tej samej firmy i później dzieci mają problem z rozpoznaniem swoich rzeczy. 
Najlepiej w dużej podpisanej torbie, do powieszenia w szatni. 

11. Prosimy aby dzieci przywoziły ubrania, które mogą się pobrudzić podczas zajęć przy koniach, 
w lesie czy na zajęciach plastycznych. Dla ich swobody i komfortu prosimy, aby nie były to 
bardzo wartościowe ubrania, które nie mogą ulec zniszczeniu. 

12. Rzeczy pozostawione po turnusie przechowujemy ok. 2 tygodni.  

13. Koszt jazd dodatkowych podczas zimowisk (lekcja 45 minut w grupie): 

• 65 zł lekcja rekreacyjna 

• 95 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa lub odznakowa 

 

 

 


