
 

 

Informacje dla rodziców 

 

O której przywieźć dziecko ? 

Dziecko należy przywieźć w dniu rozpoczęcia obozu między 
godziną 14:00 a 15:00. Kurs rozpoczynamy podwieczorkiem 
(kanapki + herbata). W tym dniu dzieci otrzymają także ciepłą 
kolację. W związku z tym, że zajęcia jeździeckie zaczynamy 
pierwszego dnia o godzinie 16:30 prosimy o terminowy 
przyjazd. 

W co wyposażyć dziecko na obóz? 

• Strój do jazdy konnej, jeśli dziecko go nie posiada to getry 
lub leginsy (bez szwów po wewnętrznej stronie ud) oraz 
buty z płaską i twardą podeszwą. Jeżeli dziecko nie 
dysponuje swoim kaskiem/toczkiem to na czas kursu 
otrzyma go od nas 

• Kamizelka ochronna do jazdy konnej  

• Legitymacja szkolna 

• Kurtka nieprzemakalna, kalosze 

• Strój kąpielowy, czapka chroniąca przed słońcem, 2 ręczniki 
kąpielowe 

• Płyn/spray/maść przeciw komarom 

• Latarka 

Jak kontaktować się z dzieckiem podczas pobytu na obozie ? 

• Telefonicznie, w wyznaczonych godzinach 

• Jeżeli dziecko nie posiada telefonu komórkowego, 
poprzez wychowawcę lub kierownika kursu 



 

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin 
dotyczących telefonowania do dziecka. Jest to związane z 
warunkami bezpieczeństwa oraz komfortem uczestników 
kursu. 

Jak reagować na ewentualne problemy sygnalizowane przez 

dziecko? 

Jest rzeczą oczywistą, że o wszelkich problemach i 

niedogodnościach dziecko w pierwszej kolejności poinformuje 

rodziców, jeśli taki fakt się zdarzy, prosimy o jak najszybszy 

kontakt z kierownikiem kursu. Pozostawienie sprawy samej 

sobie może doprowadzić do niepotrzebnej eskalacji. 

Problem zgłoszony odpowiednio wcześnie jest zawsze do 

rozwiązania. 

Czy odwiedzać dzieci w czasie trwania obozu? 

Program obozu jest bardzo napięty, dlatego odwiedziny 
absolutnie nie są konieczne. 
W wypadku dzieci młodszych odwiedziny dodatkowo 
obarczone są ryzykiem wystąpienia dużego nasilenia 
naturalnej tęsknoty, która na dzień/dwa może spowodować u 
dziecka duży dyskomfort. 

O której godzinie odebrać dziecko? 

Ostatniego dnia obozu odbywają się normalne zajęcia i jazdy 
do południa oraz obiad. Prosimy więc odbierać dzieci między 
godziną 14:00 a 15:00.  



 

 

W razie opóźnienia w odbiorze dzieci prosimy o kontakt 
telefoniczny z kierownikiem ośrodka. Do czasu odbioru, dzieci 
będą pod opieką i na pewno nie będą głodne.  

 

 


