LETNIA AKADEMIA SZTUKI TAŃCA 2018
- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
Letnia Akademia Sztuki Tańca 2018: 12-20 sierpnia 2018
Hotel Lipowy Most Golf Park: Dworek Myśliwski i Dworek Staropolski

Numer zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty: [23056/POD/2018-L]
Adres ośrodka: Borki 29, 16-030 Supraśl
Kierownik wypoczynku: Karolina Maria Garbacik

1.

BAGAŻ
Prosimy o dostosowanie wielkości bagażu do dziecka. Każdy uczestnik nosi swój bagaż sam.
Jak spakować dziecko na obóz? Zobacz przygotowany przez nas niezbędnik obozowicza!

2.

PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Dowóz dzieci we własnym zakresie w godzinach 12:30-13:00 dnia 12.08.2018 r.
Miejsce: Hotel Lipowy Most Golf Park: Dworek Myśliwski i Dworek Staropolski, Borki 29, 16-030 Supraśl
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Numer telefonu alarmowego: kom.: 666 820 319

3. UWAGA!

W obozach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe! W przypadku wystąpienia infekcji, prosimy
o zgłoszenie tego faktu pod numer alarmowy w dniu wyjazdu ora dowiezienie dziecka po ustąpieniu
choroby.

Przeciwskazania do uczestnictwa w obozie:
- podwyższona temperatura, kaszel, silny katar, infekcja

4. WSZAWICA

Ze względu na powszechność wszawicy prosimy o sprawdzenie głowy dziecku przed wyjazdem. Jeśli dziecko jest
w trakcie leczenia, a obecny stan zdrowia nie spowoduje rozprzestrzeniania się choroby prosimy
o przekazanie leków i wytycznych wychowawcy.

W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez pielęgniarkę.

5. LEKI

UWAGA! Lekarstwa prosimy włożyć do koperty z opisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem
dawkowania i przekazać kierownikowi na zbiórce.

Wszystkie informacje o podawaniu leków muszą być opisane w karcie kwalifikacyjnej!
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6. KIESZONKOWE
Rodzice mogą przekazać kieszonkowe w dniu zbiórki wychowawcy. W tym celu prosimy o włożenie wyznaczonej
kwoty pieniędzy w przezroczystą koszulkę wraz z karteczką: imię, nazwisko dziecka, suma i dawkowanie 

7. INFORMACJE O DZIECKU
Wszystkie niezbędne informacje o dziecku muszą być wpisane w karcie kwalifikacyjnej. Nie ma potrzeby
informowania o nich wychowawcy i kierownika, ponieważ wszystkie karty są sprawdzane przed obozem.

8. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z TEEFONÓW
Uważamy, że wyjazd na letni obóz jest dobrą okazją do oderwania dzieci od telefonów, gier, mediów
społecznościowych itd. Dlatego już od kilku sezonów wszystkie urządzenia elektroniczne ( telefony, tablety,
laptopy ) są zabierane przez wychowawców i wydawane raz dziennie w trakcie siesty poobiedniej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozmowę z młodzieżą na ten temat i wskazanie korzyści wynikających
z bycia tu i teraz  Liczymy na Państwa wsparcie w tej kwestii.

Istotne jest, aby dzieci doceniały ruch, świeże powietrze, rozwijały swoją pasję, zawierały nowe znajomości
oraz integrowały się w grupie. Ze swojej strony odradzamy aby dzieci zabrały ze sobą przedmioty, które będą
pochłaniały czas oraz ich uwagę.

9. ODWIEDZINY
Zapoznaj się z regulaminem odwiedzin!

Zachęcamy Państwa do wypoczynku bez dzieci w trakcie kiedy Wasze pociechy są na obozie. Tych rodziców,
którzy mimo to, chcą odwiedzić dzieci zapraszamy w środę 15 sierpnia 2018 roku w godzinach 14:00 – 17:00.

Przypominamy, że odwiedziny, szczególnie w wypadku najmłodszych dzieci mogą być trudnym przeżyciem
i mogą zaburzyć proces aklimatyzacji do warunków obozowych. Przyjazd rodziców może spowodować, że
dziecko od nowa zacznie tęsknić. Prosimy wziąć to pod uwagę przed planowanymi odwiedzinami
i przygotować dziecko na dalszą rozłąkę. Niejednokrotnie brak odwiedzin wychodzi wszystkim na dobre 
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10. FOTORELACJE

W trakcie trwania obozu na stronie internetowej www.szkolasztukitanca.pl oraz na profilu na funpage’u szkoły
będzie udostępniana fotorelacja.

11. DOKUMENTY DO POBRANIA


Regulamin odwiedzin dziecka



Upoważnienie do odwiedzin dziecka



Regulamin odbioru dziecka



Upoważnienie do odbioru dziecka



Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka z obozu



Niezbędnik obozowicza
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