
Informacje organizacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących  
w obozie wypoczynkowo-rekreacyjnym „Lato dziecięcych uśmiechów 2022”  

 
I. TURNUS 

Wyjazd: 02.07.2022r. (sobota) 08:15 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie (wjazd od ul. W.Maya) 
 08:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu (ul. Kolejowa 3) 
 09:45 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn (Poznań, ul. Zgoda) 
 

Powrót: 09.07.2022r. (sobota) ok. 14.45 - 15.15 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn    
    ok. 15:00 - 15:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu 
    ok. 15:30 - 16:00 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie 
         

II. TURNUS 
Wyjazd: 09.07.2022r. (sobota) 09:15 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie (wjazd od ul. W.Maya) 
    09:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu (ul. Kolejowa 3) 
    10:45 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn (ul. Zgoda) 
 

Powrót: 16.07.2022r. (sobota) ok. 14.45 - 15.15 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn    
    ok. 15:00 - 15:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu 
    ok. 15:30 - 16:00 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie 
         

III. TURNUS 
Wyjazd: 16.07.2022r. (sobota) 09:15 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie (wjazd od ul. W.Maya) 
    09:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu (ul. Kolejowa 3) 
    10:45 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn (ul. Zgoda) 
 

Powrót: 23.07.2022r. (sobota) ok. 15.45 - 16.15 Poznań – przy stacji ORLEN na pętli Górczyn (ul. Zgoda)  
ok. 16:00 - 16:30 Czempiń – parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu 

    ok. 16:30 - 17:00 Kościan – parking sali gimnastycznej SP nr 1 w Kościanie 
 
UWAGA – ważne informacje dotyczące przejazdu autokarami:  

• prosimy o przybycie punktualnie o wskazanych powyżej godzinach! 

• w wyznaczonym miejscu zbiórki może nie być żadnego przedstawiciela organizatora – proszę 
oczekiwać na przybycie autokaru (w razie potrzeby proszę kontaktować się z organizatorem lub kierownikiem 
wypoczynku telefonicznie – numery podane będą na stronie www przed rozpoczęciem obozu) 

• bagaże w lukach układają wyłącznie kierowcy autokarów! 

• po przekazaniu bagaży do luku dziecko zajmuje miejsce w autokarze i nie wychodzi (proszę pożegnać się  
z dzieckiem odpowiednio wcześniej) 

  

Dziecko musi zabrać ze sobą na obóz: 
 - ubrania odpowiednie do przebywania w warunkach obozu pod namiotami, strój kąpielowy, ręcznik 
 - koc, jasiek, śpiwór + ew. prześcieradło 
 - przybory do jedzenia (menażka lub talerze – płytki i głęboki; kubek; sztućce) 
 - przybory do mycia 
 - legitymację szkolną 
 - krem/olejek z filtrem UV odpowiednim dla karnacji dziecka, nakrycie głowy 
 
Informacje dodatkowe: 

• organizator odradza zabieranie przez dzieci telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, 
jeżeli jednak dziecko będzie posiadać wartościowe urządzenia elektroniczne to na wyłączną odpowiedzialność 
rodziców/ opiekunów prawnych – istnieje możliwość oddania sprzętu do przechowania wychowawcy grupy; 

• zgodnie z Regulaminem Uczestnika telefony komórkowe dzieci muszą oddać na przechowanie 
wychowawcom grup (będą wydawane dzieciom na czas wycieczek oraz każdego innego dnia na ich 
żądanie co najmniej jeden raz dziennie na ok. 30 minut: w ciszy poobiedniej i/lub po kolacji); 

• każde dziecko będzie miało możliwość oddania wychowawcy na przechowanie pieniądze (zalecane); 

• w bazie obozowej w dyspozycji wychowawcy dyżurnego znajdować się będzie telefon do kontaktu z rodzicami 
(z uwagi na prowadzone zajęcia, w miarę możliwości prosimy telefonować w godz. wieczornych) – numer 
telefonu podamy na stronie www przed rozpoczęciem obozu, 

• zalecamy rezygnację z odwiedzin dziecka na obozie - z uwagi na krótki okres wypoczynku (7 dni) i bogaty 
program obozu, nie przewidziano dni odwiedzin, 

• jeżeli dziecko będzie posiadać jakiekolwiek lekarstwa (nawet tabletki przeciwbólowe), to bezwzględnie musi je 
przekazać pielęgniarce obozowej pierwszego dnia pobytu na obozie; 

• jeżeli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, to prosimy zaopatrzyć je w leki przeciw objawom tej choroby. 
 

 

UWAGA: Prosimy o przypomnienie dzieciom, iż podczas obozu każdy uczestnik musi: 
✓ być zawsze uśmiechnięty oraz aktywnie uczestniczyć w zabawach i atrakcjach obozowych; 
✓ przestrzegać wszystkich obowiązujących regulaminów oraz stosować się do poleceń kadry obozowej. 


