INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOZU „Starszy brat, starsza siostra”
Fundacja Pomóż Dorosnąć – Waszeta ,,2017”
08-15.07.2017
Zbiórka w sobotę 08.07.2017 o godz. 8.00, parking przy Urzędzie Gminy
w Piasecznie; 8.30 wyjazd autokaru do Waszety.
Powrót: sobota 15.07.2016, godz. 17-18
Miejsce obozu:
„ Starszy brat, starsza siostra” - Ośrodek Kolonijno- Wypoczynkowy
"Waszeta" Waszeta 6, 11-015 Olsztynek

Motywem przewodnim tegorocznego obozu jest żegluga. Będziemy poznawać kulturę
oraz specyfikę regionu warmijsko-mazurskiego poprzez zabawy, inscenizacje i
wycieczki.
Lista rzeczy do zabrania na obóz:
1. Legitymacja szkolna, książeczka zdrowia ( lub ksero stron ze szczepieniami) ,
2. Leki, które dziecko stale zażywa
3. Aviomarin ( jeśli potrzebny)
4. latarka
5. przybory toaletowe (pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon, grzebień)
6. chusteczki higieniczne;
7. 2 ręczniki małe + 1 kąpielowy
8. 2 pary spodni długich
9. 2 pary spodni krótkich, spódnica
10. koszulki T – shirt – 4-5 sztuk
11. nakrycie głowy na słońce (chustka, czapka )
12. piżama
13. bielizna osobista
14. skarpety – 5-6 par + 1 para ciepłych
15. nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe
16. klapki kąpielowe
17. sweter
18. 1-2 bluzy z długim rękawem
19. mały plecak na wycieczki
20. kąpielówki/strój kąpielowy
21. kurtka na deszcz
22. środki na kleszcze i komary
23. krem na słońce z filtrem UV

WAŻNE:
Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi
wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko
dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku.
Bardzo prosimy przed wyjazdem dokładnie sprawdzić czystość głów
dzieciom.
W wieku szkołach problemem jest wszawica. Nie chcielibyśmy zmagać się
z tym problemem na obozie.
Kieszonkowe dla młodszych dzieci ( 7-10 lat) można przekazać
wychowawcy grupy w kopercie, na której prosimy napisać kwotę + imię i
nazwisko dziecka(kwotę prosimy rozmienić na mniejsze nominały)
Dzieci mogą zabrać ulubioną maskotkę, ulubione przybory do pisania i rysowania,
elementy do przebrania na dyskotekę;
Na każdym obozie zapewniamy materiały do zajęć, dużo akcesoriów do zajęć
plastycznych, maskotki, książki, gry sportowe, gry planszowe. Będziemy mieli
materiały do wykonania strojów (przebrań) dyskotekowych więc zabieranie tych
rzeczy nie jest konieczne, jeśli dziecko nie ma szczególnych potrzeb z tym związanych.
Prosimy, aby ograniczyć kosztowny sprzęt typu telefony kom., odtwarzacze MP3 itp.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcie tego typu sprzętów. W razie potrzeby
będziecie Państwo mogli dzwonić do wychowawców, więc nie ma potrzeby aby dzieci
brały ze sobą telefony. Najlepsza pora na telefonowanie to godz. 14.30-16.00 (pora
odpoczynku poobiedniego). Telefony do wychowawców otrzymacie Państwo przed
wyjazdem na obóz oraz będą one zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.
Podczas obozu prowadzone będą następujące formy zajęć i wycieczki:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gry terenowe, marsze, podchody,
Warsztaty i zabawy artystyczne – malarskie, fotograficzne,
taneczne, teatralne, muzyczne, wokalne,
Turnieje i gry sportowe,
Quizy tematyczne,
Wycieczki do okolicznych ciekawych miejsc ( Muzeum bitwy pod
Grunwaldem, zwiedzanie Olsztyna oraz rejs statkiem po jeziorze Jeziorak)
Ognisko, dyskoteka, wieczory filmowo – dyskusyjne (z elementami
warsztatów profilaktycznych)
Tradycyjna, trwająca przez cały obóz zabawa „ Cichy przyjaciel”
Sklepik serdecznikowy ( środkiem płatniczym w naszym sklepiku
jest moneta obozowa - serdeczniki; dzieci otrzymują serdeczniki w
nagrodę za uzyskanie różnych sprawności; sklepik jest czynny
codziennie podczas odpoczynku poobiedniego 14.30-15.30; w
sklepiku można kupić drobne słodycze)

•

Na obozach Fundacji każdy dzień kończymy wieczornym spotkaniem modlitewnym –
pięknym, wyciszającym, refleksyjnym kwadransem. Uczestniczymy w nim wszyscy (
cały obóz). Na naszych obozach codziennie odprawiana jest Msza św. (w dniach kiedy
jest
z nami ksiądz). W niedzielnej Mszy Św. uczestniczymy wszyscy ( cały obóz).

