
Szanowni Państwo, 

W sobotę 27 czerwca wyjeżdżamy na kolonie sportowe do Dąbek.  
Mimo wielu wątpliwości i zaleceń sanitarnych kolonie tego lata będą mogły się odbywać. Bardzo się z 
tego cieszymy i dokładamy wszelkich starań, żeby sprostać wytycznym sanitarnym i zorganizować nie 
tylko bezpieczny ale również atrakcyjny wypoczynek dla dzieci. 

Na terenie naszych ośrodków kolonijnych znajduje się wiele przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i 
prowadzenia zajęć sportowych. Co roku szukamy nowych, atrakcyjnych ośrodków, które spełniają 
wysokie wymagania pod względem infrastruktury sportowej oraz bezpieczeństwa.  

Najważniejsze informacje: 
Miejsce wypoczynku:  ośrodek Duet w Dąbkach, ul. Wydmowa 6 

Termin:  27 czerwca (sobota) – 6 lipca ( poniedziałek) 

Ilość dzieci :  45 osób  ( 4 grupy) 
Kadra:  Agata Falkiewicz (kierownik), Joanna Ziółkowska, Bernadeta Łuczak, Krzysztof Górny 

Transport:  autokar turystyczny ( zbiórka godz. 9.00 Puszczykowo, przed LO ul. Kasprowicza 1, powrót 
ok. 16.00), przywrócono możliwość wspólnego przejazdu całej grupy  

Dziecko musi posiadać: 
 
- maseczkę do zakrycia nosa i ust lub bandamkę, rzeczy na każdą pogodę, ręczniki ( 3- 4 sztuki + 
kąpielowy), czapkę z daszkiem, strój kąpielowy, obuwie sportowe, klapki, środki higieny osobistej 
(mydło, żel pod prysznic, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów), krem do opalania z filtrem, lekką 
kurtkę przeciwdeszczową, bidon do uzupełniania wody, mały plecak, kieszonkowe 
 
- osobiste buty do wody potrzebne na windsurfing (np. Decathlon, mountain warehause cena od 
19,99zł - mogą być zwykle trampki) 
 
Każde dziecko na zajęciach windsurfingowych będzie pływało w piance ( zapewnia ona komfort 
termiczny, przeciwdziała wychłodzeniu). Pianki będą po każdych zajęciach dezynfekowane. Jeżeli 
dziecko posiada własna piankę, można ja zabrać (piankę można  zakupić  np. w Decathlon cena od 
69,99 zł ). 

Nowe zalecenia: 
 
1. Przejazd autokarem dla całej grupy (zalecane na tą chwilę maseczki na czas podróży – może ulec 
zmianie). Prosimy rodziców/opiekunów o nie wsiadanie do autokaru.  

Jeżeli ktoś z Państwa będzie osobiście przywoził dziecko, prosimy o informację, rodzice nie mogą 
wchodzić na teren ośrodka, dzieci będziemy osobiście odbierać przed wejściem. Dowóz 
dziecka/dzieci we własnym zakresie nie spowoduje zwrotu kosztów za transport ani przeznaczenia tej 
kwoty na dodatkowe atrakcje. Ponosimy koszt wynajmu autokaru, dlatego dowóz we własnym 
zakresie jest dobrowolnym wyborem. 
 
2. Rodzice ani inne osoby nie mogą w czasie pobytu na wypoczynku odwiedzać dzieci. 
 
3. Dzieci muszą posiadać osobistą maseczkę do twarzy lub bandamkę, mały płyn do dezynfekcji rąk 
lub mokre chusteczki do dezynfekcji. 



4. Rodzice są zobowiązani do podpisania dołączonego oświadczenia oraz dostarczenia go  w dniu 
wyjazdu. Dziecko z chorobą przewlekłą musi posiadać zaświadczenie/zgodę od lekarza. 

 

Mimo specyficznej sytuacji wszyscy zostaliśmy postawieni w nowych okolicznościach – zrobimy 
wszystko aby było bezpiecznie, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości 
wyeliminowania wszelkich zagrożeń. Musimy być świadomi, że zachowując najwyższe standardy 
higieny i bezpieczeństwa może dojść do sytuacji nieprzewidywalnej.  

Życzymy przyjemnych przygotowań do wakacji J  
 

 


