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BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ 

Wszystkie nasze kolonie i obozy są zawsze przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oświatowymi, pożarowymi, sanitarnymi i innymi. W niedawnych sezonach dodatkowo obowiązywały wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pozwoliły 

nam na bezpieczną organizację sześciu turnusów w naszym ośrodku Kulka na Mazurach. Także kolonie 2023 

odbędą się zgodnie z najbardziej aktualnymi wytycznymi sanitarnymi. 

Kadrę dobieramy z największą starannością. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych opiekunów, którzy mają 

doświadczenie w pracy z dziećmi, są w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom i realizować założenia 

programowe naszego biura. Najczęściej są to nauczyciele, instruktorzy sportowi i harcerscy, a także kierownicy 

i wychowawcy kolonijni, którzy zapewniają uczestnikom troskliwą opiekę. 

Kolonie są terminowo zgłaszane w Kuratorium Oświaty i pozostają pod jego nadzorem. 

DOKUMENTY 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w koloniach lub obozie jest dostarczenie wypełnionej karty kolonijnej 
oraz wpisanie do niej poprawnych danych i wszystkich uwag dodatkowych (w szczególności dotyczących 

zdrowia). 

WYPOSAŻENIE 

Ze względu na to, że programy naszych imprez są bardzo różnorodne i realizowane zawsze z jak największą 

intensywnością, w bagażu uczestnika powinny się znaleźć m.in.: 

• strój kąpielowy, 

• nakrycie głowy, 

• krem przeciwsłoneczny z filtrem, 

• obuwie i strój sportowy, 

• kurtka przeciwdeszczowa, 

• przybory toaletowe (ręcznik, mydło, pasta i szczoteczka do zębów itp.), 

• ważna legitymacja szkolna (w przypadku wykupienia dojazdu antenowego zakładającego podróż pociągiem). 

W przypadku noclegu pod namiotami należy zabrać śpiwór i ewentualnie małą poduszkę (jaśka). 

Na drogę dojazdową, zwłaszcza dalszą, należy wyposażyć dziecko w suchy prowiant oraz wodę. 

ODPŁATNOŚĆ 

Wpisanie na listę uczestników odbywa się na podstawie podpisanej umowy-zgłoszenia i po opłaceniu zaliczki 
w wysokości 30% ceny imprezy. Pozostała należność powinna być wpłacona w terminie 30 dni przed 

rozpoczęciem imprezy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. Wszystkie wpłaty prosimy kierować 

na indywidualne konto wygenerowane przez system płatności masowej – znajdujące się na umowie-zgłoszeniu. 

PROGRAM, ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 

Każdy program naszych kolonii i obozów to zajęcia główne, na które składają się atrakcje aktywne, kosmiczne, 

wodne, paintballowe, integracyjne, edukacyjne, artystyczne, taneczne oraz gry terenowe. Wszystkie zajęcia 

realizowane są przez przeszkolonych instruktorów i ratowników wodnych a także przez wychowawców. 

Wybrane programy realizujemy w standardzie Premium. 

Zajęcia fakultatywne natomiast to możliwość odpłatnego rozszerzenia programu o dodatkowe zajęcia. 

Skierowane są do tych uczestników, którzy chcą jeszcze aktywniej spędzić czas i przeżyć więcej wrażeń. Zajęcia 

fakultatywne realizowane są na poziomie rozszerzonym w stosunku do zajęć głównych. 

Sposób i możliwość realizacji zajęć są zawsze zgodne z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MZ, GIS i MEN. 
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PODRÓŻ 

Realizujemy bezpieczny transport dzieci z wielu miast Polski (m.in. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, 

Wrocław i in.) do ośrodka Kulka. Podróż odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Autokary, którymi 

przewozimy dzieci na wakacje, mają odpowiedni standard oraz aktualne badania techniczne. W przypadku 

transportu kolejowego gwarantujemy rezerwację miejsc w przedziałach, o ile jest taka możliwość na danej trasie. 

W wielu przypadkach realizujemy przejazdy antenowe. Nad ich koordynacją i bezpieczeństwem uczestników 

podczas przesiadek czuwa konwojent lub wychowawca. 

Informacje o szczegółach wyjazdu (tzw. agendę wyjazdową) wysyłamy zawsze 4 dni wcześniej na adres e-mail 

podany przy rezerwacji. Miejsce wsiadania należy określić w momencie podpisywania umowy. Na zbiórkę należy 

przybyć minimum 15 minut przed planowanym odjazdem. 

Sposób przewozu uczestników jest zawsze zgodny z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN. 

ZAKWATEROWANIE 

Nasz ośrodek Kulka na Mazurach, w którym realizujemy kolonie i obozy oraz Zielone Szkoły, spełnia wszystkie 

wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz ma aktualne zezwolenie Państwowej Straży Pożarnej. Infrastruktura 

jest przystosowana do realizacji programu obozów młodzieżowych i kolonii. Umożliwia zabawę oraz bezpieczny 

wypoczynek dzieci i młodzieży. Kwaterując uczestników uwzględniamy zawsze aktualne wytyczne sanitarne, 

mówiące m.in. o maksymalnej liczbie osób w pokoju. 

Uczestnicy, zależnie od wybranego programu, zakwaterowani są w 6-osobowych pokojach z łazienkami  
lub w 7-osobowych namiotach harcerskich. Prośby o wspólne zakwaterowanie uczestników należy zgłaszać 

podczas rezerwacji. Nie możemy zagwarantować spełnienia próśb zgłoszonych później niż 2 tygodnie przed 

wyjazdem. W dniu przyjazdu uczestników miejsca są już przydzielone. 

PIENIĄDZE I RZECZY WARTOŚCIOWE 

Sugerujemy przekazanie po przyjeździe na miejsce pieniędzy i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych 

i fotograficznych, nośników muzycznych i gier elektronicznych) wychowawcy. Rzeczy te umieszczone zostaną 

w bezpiecznych depozytach. Uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp. 

OPIEKA MEDYCZNA 

O zdrowie uczestników, którzy przyjeżdżają do Kulki na kolonie i obozy młodzieżowe, troszczy się całodobowo 

wykwalifikowana i doświadczona pielęgniarka. W ośrodku przyjmuje również w trakcie dyżurów lekarz. 

W przypadku dłuższego leczenia, wymagającego wykupienia dodatkowych lekarstw, koszty ich zakupu pokrywają 

rodzice uczestnika. 

Uczestnicy nie mogą samodzielnie przechowywać i przyjmować lekarstw, parafarmaceutyków i podobnych 

środków. Dotyczy to także leków przyjmowanych na stałe – nawet jeśli dziecko jest samodzielne 

i odpowiedzialne, zawsze istnieje ryzyko dostania się tabletek w ręce innego uczestnika. Pielęgniarka dopilnuje, 

aby dziecko zażywało stałe leki o wyznaczonych porach. 

Konieczne jest podanie w karcie kwalifikacyjnej informacji o wszystkich przyjmowanych przez dziecko lekach 

oraz chorobach (w tym o uczuleniach). 

REGULAMIN KOLONII I OBOZÓW 

Wszystkie kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez Szarpie Travel mają swój regulamin. Jest on 

odczytywany na początku pobytu. Uczestnicy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz 

zobowiązują do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, 

samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, 

inne naruszenie przepisów) może skutkować wydaleniem z imprezy na koszt rodziców. 
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WYŻYWIENIE 

Nasze kolonie i obozy zapewniają uczestnikom trzy posiłki dziennie oraz drugie śniadanie lub podwieczorek. 

Pierwszy posiłek to obiad w dniu przyjazdu, ostatni do śniadanie w dniu wyjazdu. Podczas długich wycieczek oraz 

na drogę powrotną gwarantujemy suchy prowiant. 

Na naszych obozach najczęściej serwowane są dania przystosowane do ogólnych upodobań kulinarnych dzieci 

i młodzieży. 

Organizacja posiłków podczas kolonii i obozów jest zawsze zgodna z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN. 

UBEZPIECZENIE 

Wszyscy uczestnicy, którzy jadą na kolonie i obozy młodzieżowe z Szarpie Travel, są ubezpieczeni przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) na kwotę 15 000 zł. 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

Wszystkie imprezy turystyczne Szarpie Travel są zgodne z ustawą o imprezach turystycznych i opierają się 

na Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy. 

PRZYJAZD, ODWIEDZINY, ODBIÓR 

Informujemy, że ośrodek Kulka to miejsce z założenia przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Oprócz 

uczestników w miejscach zakwaterowania może przebywać tylko kadra kolonii i obozów, a także pracownicy 

ośrodka. Zasada ta obowiązuje bez wyjątków przez cały turnus, również w dniu wjazdowym. 

Rodziców i opiekunów przywożących uczestników osobiście pierwszego dnia kolonii zapraszamy do specjalnej 
strefy programowej, gdzie będzie można obejrzeć i skorzystać z kilku naszych atrakcji. Z przyczyn 

organizacyjnych prosimy o obecność w strefie maksymalnie dwóch osób odwożących dziecko. 

W przypadku odwiedzin dziecka w czasie turnusu, spotkanie będzie możliwe w obrębie Recepcji, po uprzednim 

kontakcie z kierownictwem kolonii. Także zabranie uczestnika z kolonii, czasowe lub stałe, wymaga formalnego 

kontaktu z kierownikiem kolonii lub osobą przez niego upoważnioną. Przed odwiedzinami warto upewnić się, czy 

dziecko w tym czasie nie ma ważnych dla niego zajęć lub nie znajduje się poza ośrodkiem (na wycieczce, w lesie 

lub na „poligonie”). 

Odbiór dziecka przez osobę inną niż rodzic lub prawny opiekun wymaga pisemnego upoważnienia. 

TELEFONY 

W celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu atrakcji w OW Kulka obowiązuje zasada, że uczestnicy korzystają 

z telefonów i innych urządzeń elektronicznych w przerwach między zajęciami. Stołówka jest strefą wolną 

od telefonów. W czasie zajęć, posiłków oraz ciszy nocnej telefony i podobne urządzenia powinny być wyłączone, 

można je również zdeponować u wychowawcy. Zapewniamy stały kontakt telefoniczny z wychowawcą. 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

Biuro Podróży Szarpie Travel 


