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Dobra rada: wspólna zabawa 

Pakowanie to czas ekscytacji przed wyjazdem. Wspólne pakowanie rozwiewa wątpliwości rodziców, 
przygotowuje dziecko psychicznie do rozłąki, pozwala na skontrolowanie przez rodzica zawartości walizki. 
Warto wspólnie spisać wszystkie zabrane rzeczy i listę schować w jedną z kieszeni bagażu. W wirze zabawy 
dziecko z łatwością będzie mogło poruszać się po zawartości walizki, a kadrze ułatwi ewentualne sprawdzenie 
kompletności walizki w drodze powrotnej. 

 

Na wycieczkę Misia w Teczkę 

Należy pamiętać, że dziecko musi samo poradzić sobie z noszeniem bagażu, wychowawcy pomagają na ile 
mogą ale każdy uczestnik powinien bez problemu udźwignąć swój bagaż. …walizki na kółkach są idealnym 
rozwiązaniem. Warto założyć koloniście na plecy dodatkowo jego bagaż podręczny w którym będzie prowiant 
na drogę oraz ewentualne niezbędne rzeczy (dokumenty, portfel, leki). Plecak przyda się również na piesze 
wędrówki. 

 

Coś miłego Domowego 

W podróży pomoże zrelaksować się i odpocząć mała poduszka „Jaś”. 

 

W sam raz na wyjazd nasz 

Pobyt na koloniach-obozach to cała gama zajęć oraz zaskakującej pogody. Warto wspólnie przeanalizować 
program pod kątem potrzebnej odzieży (wycieczki górskie, baseny/aquapark; dyskoteki, chrzty,  inne gry i 
zabawy); należy dziecku spakować rzeczy „na każdą pogodę”. Należy pamiętać, aby dziecko miało niezbędne 
przybory toaletowe czy bieliznę na cały okres pobytu na kolonii-obozie. Koniecznie należy zwrócić uwagę na 
listę rzeczy umieszczoną na informacjach wyjazdowych dotyczą konkretnego kierunku lub obozu 
specjalistycznego. 



 

Znaki 

Warto na metkach lub specjalnych naszywkach podpisać wszystkie rzeczy. Z roku na rok nasza baza rzeczy 
znalezionych powiększa się, czasami nawet nie pamiętamy że dana rzecz została zapakowana. 

 

Kieszonkowe 

Kieszonkowe przy naszych imprezach wydawane jest wyłącznie (nie licząc wyjazdów zagranicznych, gdzie 
należy doliczyć kaucję i ewentualne wycieczki fakultatywne) na: słodycze, słodkie napoje, lody ewentualnie 
pamiątki i kartki pocztowe. Według nas 5 -10zł kieszonkowego na dzień jest kwotą wystarczającą. Pieniądze 
należy schować dziecku głęboko w plecaku lub torbie, po przydzieleniu dzieci do grupy i wychowawcy każdy 
uczestnik kolonii może zdeponować pieniążki u opiekuna (serdecznie polecamy w przypadku młodszych 
uczestników). Pieniążki powinny być w podpisanej imieniem i nazwiskiem kopercie w drobnych nominałach i 
ewentualną informacją o limicie dziennym, pozwoli to na beztroskie wydawanie kieszonkowych z 
zachowaniem zdrowego rozsądku dorosłych. 

Uzupełnienie Kieszonkowego: 

 
Jeśli dzieciom zabraknie pieniędzy, istnieje możliwość dosłania  na adres wypoczynku. 

 

Odpoczywamy - Nie gramy! :) 

Wyjazd Państwa dziecka na obóz staje się idealną okazją, aby Państwa dzieci odpoczęły od dóbr cywilizacji: 
telefonów komórkowych, laptopów, komputerów, i-podów, odtwarzaczy muzyki i wszelkich innych sprzętów 
elektronicznych. Ważne jest, aby podczas trwania obozu dzieci doceniły ruch na świeżym powietrzu, zobaczyły 
możliwości rozwijania swoich pasji oraz nauczyły się współżycia w grupie. Odradzamy zabieranie na obozy 
przedmiotów, które niepotrzebnie pochłaniają czas i uwagę dzieci. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za kradzieże, zgubienie i zniszczenie ww. rzeczy. 

 

Życzymy udanego wypoczynku TPD Krosno. 


