
przed wyjazdem na obóz Tropów Przyrody

LISTA TROPICIELA 
usztywniana walizka, gorąco polecamy mniejsze rozmiary :)

ciepły śpiwór (im cieplejszy, tym lepiej) i prześcieradło (200x80)

 bidon/butelka wielorazowa, która nadaje się do wyparzania

mały plecak do lasu

 poduszka, przytulanka

pidżama

kalosze

klapki pod prysznic

buty na zmianę

pastę do zębów, szczoteczkę, mydło, szampon

szczotkę do włosów

krem z filtrem przeciwsłonecznym i środek odstraszający komary i kleszcze

2 ręczniki

strój kąpielowy

nakrycie głowy

zestaw ubrań na 8 dni (lub 16 dla obozów dwutygodniowych) i różne warianty pogodowe + kurtka i kurtka

przeciwdeszczowa

latarka (mooooże się przyda)

ważne przedmioty osobiste, książka, notes, pudełko na znaleziska

fotografia rodzinna

artykułów spożywczych – żadnych - woda i przekąski są dostępne stale – słodyczy na obozie nie używamy
elektroniki (w tym telefonów komórkowych; zapraszamy do kontaktu z dziećmi korzystając z numerów służbowych
wychowawców)

Część kajakowo-wędrowna- dodatkowo
- plecak na wędrówkę 

- mosquito guard (nie płacą nam za reklamę, po prostu działa)

- scyzoryk i latarka

- dwa duże bidony

- lekkie buty trekingowe/wygodne sportowe

- lekki i ciepły śpiwór

- karimata lekka

- pudełko na bakalie/kanapkę

- wór solidny na śmieci budowlane lub worek nieprzemakalny na rzeczy

Prosimy nie pakować:



przed wyjazdem na obóz Tropów Przyrody

REGULAMIN
REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH I PÓŁKOLONIACH TROPÓW PRZYRODY (lato 2021)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem obozów i półkolonii (zwanych dalej "Obozami" i "Półkoloniami") jest Fundacja Tropy Przyrody KRS: 0000660704, NIP: 7972059898, REGON: 366481792 z siedzibą

przy ul. Laskowej 32/1, 05-600 Grójec – zwana dalej Organizatorem.

ORGANIZACJA

3. Organizator zapewnia:

- zakwaterowanie podczas Obozów w kilkuosobowych namiotach typu Safari (podesty podłogowe, materace)

- zaplecze sanitarne w postaci kabin prysznicowych (ciepła i zimna woda), umywalek, toalet oraz środków higienicznych (papier toaletowy, mydło)

- wyżywienie roślinne (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

- całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry w ilości 2 osób dorosłych na grupę 12-14 dzieci (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania)

4. Miejsce i czas:

- Obozy i Półkolonie odbywają się w Osadzie Krzaki przy ul. Miodowej 3 w Grobicach Nowych (05-650)

- Daty turnusów podczas wakacji 2021:

obozy tygodniowe: 27.06.-3.07., 4.-10.07., 8.-14.08., 22.-28.08.

obozy dwutygodniowe: zwykły 18.-31.07., dla nastolatków 1.-14.08.

półkolonie: 28.06.-2.07., 5.-9.07., 9.-13.08., 23.-27.08.

Family Campy (obozy dla rodzin) 11.-16.07., 15.-20.08.

5. Uczestnicy:

- uczestnikami Obozów i Półkolonii są: dzieci w wieku od 7 do 14 lat (obozy tygodniowe i dwutygodniowy zwykły), w wieku 10-17 lat (obóz dla nastolatków), od 4-10 lat

(półkolonie) oraz osoby w dowolnym wieku (Family Camp)

6. Przyjazd i wyjazd

- dojazd na Obóz i Półkolonie w zakresie własnym

- przyjazd i wyjazd odbywa się w godzinach wskazanych przez organizatora w wiadomości e-mail rozsyłanej do uczestników nie później niż na tydzień przed odpowiednim

turnusem

- nie ma możliwości odwiedzania uczestników podczas trwania Obozów i Półkolonii

- informacja o niezbędnym ewipunku uczestnika zostanie przesłana w wiadomości e-mail nie później niż na tydzień przed odpowiednim turnusem

- podczas przyjazdu uczestników odbywają się krótkie (do 30 minut) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców

DOKUMENTY

7. Najpóźniej w dniu przyjazdu na Obóz lub Półkolonię dostarczyć trzeba:

- wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika,

- w przypadku choroby przewlekłej - opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Obozie lub Półkolonii

OPŁATY

9. Opłaty za każdy rodzaj Obozu i Półkolonii wynoszą za osobę:

* obóz tygodniowy: 1490 zł 

* obóz dwutygodniowy: 2490 zł 

* półkolonie: 700 zł

* Family Camp: dorośli: 800 zł, dzieci do 1 roku – 100 zł, dzieci od 1 do 3 lat – 300 zł, dzieci od 3 do 6 lat – 400 zł, dzieci od 6 do 10 lat – 500 zł, dzieci od 10 do 18 lat – 600 zł, namiot

rodzinny na cały pobyt 200 zł
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