
 Sprawdziæ, kto jest jego organizatorem 
(jaka organizacja czy instytucja),

dowiedzieæ siê, gdzie odbywa siê wypoczynek 
(dok³adny adres),

poznaæ czas jego trwania,

 sprawdziæ termin wyjazdu i powrotu 
oraz miejsce i czas odbioru dziecka.

DLA RODZICÓW

I OPIEKUNÓW

?

?

?

?

?

   posiadaæ kontakt do kierownika wypoczynku oraz do oœrodka 
(w razie niemo¿noœci  skontaktowania siê z kierownikiem),

   dowiedzieæ siê, czy placówka zosta³a zg³oszona do w³aœciwego kuratorium 
(kuratorium  w miejscu zamieszkania/siedziby organizatora),

?  poznaæ warunki, w jakich bêdzie przebywaæ dziecko (domki, namioty, oœrodek),
 
?   znaæ program pobytu,

   otrzymaæ (za¿¹daæ) od organizatora listê rzeczy (zgodnie ze specyfik¹ obozu), 
które dziecko powinno zabraæ ze sob¹, 

    ustaliæ kwestiê posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko
 z telefonu komórkowego,

?   sprawdziæ, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od nieszczêœliwego wypadku,

?   ustaliæ kwestie: kieszonkowego, przechowywania pieniêdzy i wartoœciowych przedmiotów,

?   ustaliæ z organizatorem kwestie odwiedzin dziecka na placówce,

    w wypadku pozostawania dziecka w trakcie leczenia - ustaliæ z organizatorem kwestie 
przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo czy opiekun mu w tym pomaga 
- jeœli tak, musi wiedzieæ jakie dawki i w jakich odstêpach czasowych dziecko ma je przyjmowaæ),

?   poinformowaæ organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, 
lunatykowanie, uczulenia ¿ywieniowe, itp.), które mog¹ mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo dziecka 
lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników.
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Przed wyjazdem dziecka 
na letni wypoczynek

nale¿y dok³adnie:

Ponadto nale¿y:



?  

?

? 

? 

?

 wyposa¿yæ dziecko w niezbêdne, osobiste przedmioty do zachowania higieny
(szczotka/grzebieñ do w³osów, szczoteczka do zêbów, chusteczki higieniczne                   
w wystarczaj¹cej iloœci itp.),

   zaopatrzyæ dziecko w nieodzowne produkty higieniczno-kosmetyczne
(pasta do zêbów, szampon do w³osów, krem/mleczko do cia³a 
z filtrem UV),

 przekazaæ dziecku podstawowe informacje na temat zachowania higieny 
- zw³aszcza uczuliæ na potrzebê czêstego i dok³adnego mycia r¹k, 
- korzystania wy³¹cznie  ze swoich przyborów higieny osobistej i innych 
przedmiotów i garderoby (np. nie po¿yczamy szczotki do w³osów, gumek i przypinek 
do w³osów, nakrycia g³owy,rêcznika, obuwia),

 uczuliæ swoje dziecko,¿eby;
-  spo¿ywa³o owoce i  warzywa  zawsze dok³adnie umyte,
-  unika³o lodów i ciastek pochodz¹cych od nieznanych wytwórców i przygodnych 

sprzedawców,
-  przechowywa³o ¿ywnoœæ w odpowiednio niskiej temperaturze,
 -  nie przyjmowa³o poczêstunku (s³odycze, napoje) od nieznajomych osób,

  przeka¿ informacje zwi¹zane z bezpiecznym korzystaniem z k¹pieli s³onecznych;
-  zabezpieczenie g³owy (czapka, kapelusz, chusteczka) przed promieniami  

s³onecznymi,
-  zabezpieczenie skóry - stosowanie kremu z filtrem UV.
-  picie du¿ej iloœci wody (ok.1,5l dziennie) zamiast napojów barwionych, gazowanych.

myd³o w p³ynie, 

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo i zdrowie naszego dziecka
 istotnym jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na zabezpieczenie dziecka 
w podstawowe przedmioty i œrodki
 do utrzymania higieny osobistej na kolonii czy obozie.
Wyje¿d¿aj¹c z domu ka¿de dziecko musi znaæ
elementarne zasady dba³oœci o higienê osobist¹.

Przekazuj¹c proste schematy postêpowania, 
rodzic czy opiekun mo¿e ustrzec swoje dziecko 
przed chorobami wirusowymi, bakteryjnymi, paso¿ytniczymi 
tj. wszawica, grzybica, grypa, zatrucia pokarmowe itp.

Wa¿ne, by:

ZDROWIE
I HIGIENA
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Co rodzic powinien 
powiedzieæ dziecku

przed wyjazdem:
DLA RODZICÓW
I OPIEKUNÓW
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?podaæ telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane wiêcej ni¿ jeden kontakt),

?podaæ numer telefonu zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111,

?przekazaæ wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku, 
termin, zasady odwiedzin, organizacji wypoczynku, itp.,

?wyjaœniæ, ¿eby bezwzglêdnie informowa³o bezpoœrednio zarówno opiekuna jak i rodzica                   
o wszelkich sytuacjach zagro¿enia (np. obcy ludzie, oddalanie siê poza miejsce wypoczynku, 
zakupy z nieznanego Ÿród³a, itp.),

?szczególnie ma³e dzieci nale¿y uczuliæ na koniecznoœæ bezwzglêdnego stosowania siê do zasad 
funkcjonowania na placówce (oddalanie siê od miejsca pobytu, przebywanie nad wod¹),

?uœwiadomiæ dziecku, ¿e zaraz po przyjeŸdzie powinno odbyæ siê spotkanie organizacyjne, a jeœli 
go nie bêdzie, dziecko samo powinno siê ubiegaæ o potrzebne mu informacje,

?uœwiadomiæ dziecku, ¿e nie powinno siê baæ lub wstydziæ poinformowania opiekuna o 
wszelkich dolegliwoœciach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie maj¹ miejsce 
podczas wypoczynku.

?zapoznaj siê z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych 
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/1997/0884.htm

?sprawdŸ czy biuro posiada Koncesjê Organizatora Turystyki nadan¹ przez Urz¹d Kultury 
Fizycznej i Turystyki (ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzêdu 
Kultury Fizycznej i Turystyki.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000090116

?sprawdŸ czy kolonie/obóz zosta³y zg³oszone we w³aœciwym Kuratorium Oœwiaty (Pamiêtaj, ¿e 
organizator mo¿e zg³osiæ obóz/koloniê nawet 14 dni przed terminem ich rozpoczêcia.) 
Elektroniczna baza wypoczynku dzieci i m³odzie¿y Ministerstwa Edukacji Narodowej 
http://wypoczynek.men.gov.pl/

?przeczytaj informacjê Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców i opiekunów wysy³aj¹cych 
dzieci na letni wypoczynek,

 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=584%3...

?zapoznaj siê z nowelizacj¹ rozporz¹dzenia w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ 
organizatorzy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej,  
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1030%...

?sprawdŸ, czy organizator wypoczynku Twojego dziecka figuruje na liœcie cz³onków Polskiej Izby 
Turystyki. 
http://www.pit.org.pl/index.php?com=catalog

Przepisy prawne:


