
INFORMACJA DLA RODZICÓW – najczęściej zadawane pytania 

1. Dojazd na miejsce wypoczynku 

W zależności od ilości dzieci oraz dostępności miejscowości, do której wyjeżdżamy – wybieramy 

rodzaj transportu. Najwygodniejszy środek transportu to pociąg. Jeżeli tylko połączenie pozwala 

nam dotrzeć na miejsce ( np. Kołobrzeg, Koszalin) – wybieramy PKP z rezerwacją miejsc dla 

naszych uczestników. Dzieci mogą się przemieszczać, korzystać z toalety w dowolnym czasie, jeść, 

pić. Nie cierpią również na chorobę lokomocyjną.  

Dalsza podróż odbywa się autokarem turystycznym do samego ośrodka.  

W sytuacji kiedy nie ma możliwości dojechania na wybrany turnus pociągiem – zamawiamy 

autokar. 

Miejsce zbiórki – Poznań  

Na dwa tygodnie przed wyjazdem podajemy dokładne informacje co do rodzaju transportu oraz 

miejsca zbiórki. 

Opiekę nad dziećmi w czasie podróży pełnią wychowawcy kolonijni oraz kierownik. 

2. Co zabrać na kolonie? 

Dziecko jadąc na kolonie musi posiadać ubiór na każdą pogodę – krótkie spodenki, krótkie 

koszulki, długie spodnie, bluzy, kurteczkę, bieliznę (majtki, skarpetki), klapki, sandałki ( nie muszą 

być), buty sportowe, dwa ręczniki do łazienki, jeden ręcznik plażowy, strój kąpielowy, przybory 

kosmetyczne ( szczoteczka i pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, grzebień lub szczotka, 

waciki do uszu… ), mały plecaczek na wycieczki, czapka z daszkiem lub kapelusz, okulary 

przeciwsłoneczne, balsam z filtrem do opalania 

- ważną i podpisaną legitymację szkolną 

- portfel 

3. Czy można zabierać telefony, tablety, inne urządzenia ? 

Staramy się, żeby dzieci w czasie kolonii nie korzystały ze sprzętu elektronicznego. Duża ilość 

zajęć sprawia, że nie ma na to czasu. Dzieci mogą posiadać telefony, ale będą one wydawane 

tylko w wyznaczonym czasie. Wyznaczymy godziny, w których dzieci będą mogły korzystać z 

telefonów ( np. sjesta poobiednia). Dzieci, które nie będą posiadały telefonów mogą kontaktować 

się z rodzicami z telefonu wychowawcy lub kierownika.  

Nie odpowiadamy za zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia telefonów i innego sprzętu 

elektronicznego wynikające z niewłaściwego użytkowania przez dzieci lub pozostawienia bez 

nadzoru.  

4. Czy rodzeństwo może być w jednej grupie? 

 

Z doświadczenia wiemy, że najlepiej jest kiedy rodzeństwo znajduje w osobnych grupach. W 

sytuacjach kiedy jest mała różnica wieku (1-2 lata), dzieci są bardzo zżyte i zgodne, jedno z 

dzieci ma problemy adaptacyjne lub wymaga szczególnej opieki – zgadzamy się, żeby dzieci 

były w jednej grupie i jednym pokoju.  

W innym przypadku dla dzieci bardzo wskazane jest rozdzielenie na czas kolonii. Dzieci mogą 

wówczas wyjść ze swoich utartych ról rodzinnych, mogą poznać inne dzieci, nabrać większej 

samodzielności i autonomii.  



Rodzeństwo i tak spotyka się w wielu wspólnych sytuacjach – posiłkach, wyjściach, zajęciach 

sportowych – to wystarcza, żeby rodzeństwo czuło swoją obecność i miało poczucie 

bezpieczeństwo a mimo to funkcjonowało w swojej grupie niezależnie od siostry/ brata.  

 

5. Co zrobić jeżeli dziecko bardzo tęskni i chce wrócić do domu? 

Naturalną sytuacją jest, że dzieci tęsknią za swoimi rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, przyjaciółmi 

czy zwierzątkami. Tak samo jak rodzice tęsknią za swoimi rodzinami/ dziećmi.  

Musimy przygotować dziecko mentalnie na wyjazd na kolonie. Dziecko w wieku 7-8 lat bez problemu 

powinno spać poza domem ( u dziadków, znajomych, kolegów) bez rodziców. Dobrze, żeby wyjazd na 

kolonie nie był pierwszym razem kiedy dziecko śpi poza domem. Musimy przekonać dzieci, że wyjazd 

na kolonie to super przygoda, można spać z kolegami, rozmawiać i opowiadać sobie historie i 

dowcipy przed snem. W pobliżu są wychowawcy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i są gotowi 

uspokoić jeżeli dziecko czegoś się wystraszy.  

Dla dzieci, które mają kłopot z przyzwyczajeniem się do nowych osób, miejsc i zdarzeń , dużym 

ułatwieniem będzie obecność kogoś kogo już znają – koleżanki, rodzeństwa, wychowawcy. 

Dzieci, które szczególnie przeżywają rozłąkę z rodzicami otaczamy szczególną opieką.  

6. Czy można odwiedzić dziecko w czasie kolonii? 

Istnieje możliwość odwiedzenia dzieci, jeżeli jest to uzasadnione i niezbędne np. są Państwo w 

okolicy, chcecie dowieść coś dzieciom, dziecko bardzo potrzebuje kontaktu. W innych sytuacjach 

odwiedziny nie są wskazane, ponieważ nie wszystkie dzieci są odwiedzane i te, do których nie 

przyjeżdżają rodzice czują się smutne i samotne. Jedne dzieci wychodzą z rodzicami np. na 

popołudnie na lody, deser a inne zostają wtedy bez towarzystwa i zaczynają bardzo tęsknić za swoim 

domem.  

Ewentualne odwiedziny prosimy indywidualnie uzgadniać w kierownikiem kolonii, żeby dostosować 

odwiedziny do godzin posiłków oraz zajęć.  

7. Ile dać dziecku pieniędzy? 

Każde dziecko zawsze ma kieszonkowe na swoje wydatki. Nad morzem mamy sporo atrakcji, które ze 

wszystkich stron są pokusą dla dzieci. Na plaży sprzedawane są słodkości, kukurydza, na straganach 

lody czy desery, liczne kuszące pamiątki i zabawki. Oprócz tego, że dzieci chcą spróbować i mieć wiele 

rzeczy, kupują również pamiątki dla rodziców, dziadków czy rodzeństwa.  

Wydawanie pieniędzy, planowanie wydatków i ich kontrolowanie to ogromna lekcja ekonomii dla 

dzieci! Pozwólmy dzieciom na jakiś czas przed wyjazdem zarobić własne pieniądze – będą troszkę 

mądrzej próbowały je wydać! Znajdźmy specjalne zadania np. wyprowadzanie psa, prace w ogródku, 

sprzątanie domu, pomoc przy zrywaniu owoców, porządkowaniu piwnicy – cokolwiek innego niż 

robią na co dzień! Powiedzcie dzieciom, że zarabiają w ten sposób na swoje zachcianki na wakacjach i 

że pieniądze będą mogły wydać na co chcą. Wskazana kwota na jeden dzień do wydania na kolonii – 

10-20 zł. Jeżeli dzieci chcą kupować pamiątki – wyznaczcie maksymalną kwotę, za którą mogą kupić 

np. 10 zł ( za ta kwotę można spokojnie kupić wiele rzeczy – muszelki, magnes, długopis, tabliczka z 

zabawnym napisem i inne).  

Dla ułatwienia można dzieciom przygotować koperty z pieniędzmi ( np. koperta z pieniędzmi na 

pamiątki, jedna koperta na poniedziałek/wtorek/środę np. 50 zł).  

Można również przekazać pieniądze (rozmienione) wychowawcom, którzy będą w razie potrzeby 

wypłacać je dzieciom.  

Dziecko może mieć kartę płatniczą, ale nad morzem nie wszędzie można nią płacić.  

8. Co w przypadku kiedy dziecko jest na diecie? 



Większość ośrodków kolonijnych dostosowuje się do wymagań dietetycznych dzieci. Najczęściej 

spotykane diety to – bezglutenowa, bez laktozy, wegetariańska czy wegańska. Wymagają one 

zazwyczaj specyficznego żywienia i przygotowania specjalnych posiłków. Dzisiaj zdecydowana 

większość ośrodków wymaga dodatkowej opłaty za specjalne posiłki dla dzieci. 

Prosimy o upewnienie się jak wygląda sytuacja na wybranej przez Państwa kolonii. 


