
CAMP FUN
PRZEWODNIK

Program kolonii w Krasnobrodzie

 

I turnus 25 lipca - 31 lipca
II turnus 1 sierpnia - 7 sierpnia
III turnus 8 sierpnia - 14 sierpnia

KRASNOBRÓD 2021



Kranobród - miejscowość położona nad zalewem w
otoczeniu Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego. 
 Zakwaterowanie znajduje się w ośrodku
wypoczynkowym "Jolanta", który jest w całości ogrodzony.
Pokoje są 2-3 osobowe, w każdym z nich jest łazienka.
Ośrodek położony jest na pięknym, kilkuhektarowym
terenie pośród łąki i lasu. 

Naszym nadrzędnym celem jest to, aby dzieci poczuły się
bezpiecznie z nami na campie, a jednocześnie, aby wyjazd
był pierwszym krokiem w nauce samodzielności. Dlatego
właśnie stworzyliśmy unikatowy program, który bazuje na
wyjeździe trwającym tydzień. Taka długość turnusu daje
szansę na to, że dziecko nie zniechęci się przy pierwszym
wyjeździe zbyt długim okresem rozłąki z rodziną i
nabierze ochoty na częstsze przygody.

Zasady panujące na campie, to przede wszystkim małe
grupy. Nasi opiekunowie mają doświadczenie nie tylko w
pracy z dziećmi w Polsce, ale również w USA. Naszym
głównym zadaniem jest zachęcanie do działania poprzez
chwalenie, a nie ocenianie.

O nas

Gdzie będziemy

Poznaj naszą kadrę

https://www.campfun.pl/o-nas


Program
 Przedstawiamy kilka punktów z naszego autorskiego

programu. Został on opracowany przy udziale psychologa,
a także naszych specjalistów posiadających szerokie
doświadczenie na campach w USA. Zajęcia odbywają się
po polsku i po angielsku.
Jedno jest pewne - Twoje dziecko nie będzie się z nami
nudzić!

Wycieczka do Kaplicy św. Rocha - całodzienna
wycieczka do kultowego miejsca w Kranosbrodzie

Nauka zmieniania dętki w rowerze

Warsztaty z robienia mydełek

Human chess - to nie są zwykłe szachy! Do gry
używamy swojego ciała, dzięki czemu jednocześnie
rozwijamy się intelektualnie, a także ruchowo

Simon says - gra ruchowa, w której trzeba wykonywać
polecenia prowadzącego. Jest jeden haczyk -
polecenie musi być poprzedzone słowami "Simon
says"

Pływanie/plażowanie - pobyt nad wodą odbywa się
pod nadzorem doświadczonych ratowników



Martial arts - zajęcia ze sztuk walki prowadzone przez
wykwalifikowanego instruktora z Wielkiej Brytanii

TikTok Dance Challenge - telefony komórkowe
zostawiamy w domu, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy
na bieżąco z aktualnymi trendami w sieci. Będziemy
tańczyć do najpopularniejszych układów na TikToku

Tworzenie tabliczek z imionami - każdy pokój będzie
miał swoją unikatową, własnoręcznie wykonaną
tabliczkę z imionami

Naukowe eksperymenty - robimy wulkany

Ognisko - przy akompaniamencie gitary i tradycyjnych
piosenek

Zajęcia z kompasem - nie tylko nauczymy się jak
obsługiwać kompas, ale też jak własnoręcznie go
zrobić!

Mecz Quidditcha - prawdziwa gratka dla fanów
Harry'ego Pottera i nie tylko

Siatkówka/piłka nożna

Program może ulec nieznacznej 
zmianie.

I wiele, wiele innych atrakcji. 



 Poranny rytuał - gimnastyka (dla chętnych)

 Śniadanie 

 Sprzątanie pokoju i sprawdzenie czystości

 Activity I

 Activity II

 Activity III 

 Lunch

 Rest hour - odpoczynek, luźne zajęcia, np. gry

planszowe

 Podwieczorek

 Activity IV 

 Activity V

 Shower hour - prysznic, przygotowanie do kolacji

 Kolacja

 Evening activity - zajęcia wieczorne

 Pora na sen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Typowy dzień na CAMP FUN
 



4 posiłki dziennie
zakwaterowanie
całodobowa opieka doświadczonej kadry
zajęcia rozwojowe
zajęcia z native speakerami
opieka psychologa
obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Pomocowy
całodzienny dostęp do wody i świeżych owoców
ubezpieczenie NNW
całodobowa opieka medyczna

Cena zawiera

 

Opłaty
 Koszt kolonii to 1377 zł 

Za polecenie znajomego
otrzymujesz 10% zniżki! 



Pakowanie
 

Zestawy ubrań
Wygodną formą spakowania ubrań jest przygotowanie w
osobnych workach, najlepiej strunowych, kompletu
podstawowych ubrań na każdy dzień. Dzięki temu, łatwiej jest
dzieciom zachować porządek i rano przygotować się do
kolejnego dnia. Pamiętajmy również o piżamie. Każdy pokój ma
wygodną szafę w której będzie można rozpakować swoje
ubrania.

Higiena
W każdym z pokoi do dyspozycji dzieci jest łazienka z
prysznicem. Należy pamiętać o szczoteczce do zębów, paście,
kubeczku, żelu do mycia ciała i włosów. Będzie również
potrzebny mniejszy ręcznik do rąk, duży ręcznik kąpielowy 
i ręcznik na plażę. Nie zapomnijmy również o kremie do
opalania oraz płynie przeciw kleszczom i komarom.

Polecamy, aby dzieci brały czynny udział w
pakowaniu swojej torby na wyjazd. Dzięki temu będą

wiedziały, co mają spakowane i unikniemy
nieporozumień. Rzeczy warto oznaczyć lub podpisać.
Na campie będziemy się dużo bawić i spędzać czas
na świeżym powietrzu, warto do tego dostosować

ubrania.
 



Odzież wierzchnia
Będziemy dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu dlatego
będziemy potrzebować ubrania na różna pogodę, ale również
różne pory dnia. Przyda się dlatego kurtka od deszczu,
cieplejsza bluza z kapturem, jedne długie spodnie. Ponadto
pamiętajmy o butach, dobrze mieć: buty sportowe, kalosze
 i klapki na plażę.

Bidon i czapka
W lecie należy pamiętać o ochronie i odpowiednim
nawodnianiu. Dlatego każde z dzieci powinno mieć ze sobą
czapkę oraz bidon na wodę. Oba przedmioty warto podpisać,
aby się nie pomieszały z rzeczami innych uczestników.
Pamiętajcie również o stroju kąpielowym, czas wolny planujemy
spędzać na plaży Zalewu w Krasnobrodzie.

Drobiazg z domu
Dla wielu dzieci wyjazd na Camp Fun będzie pierwszym
dłuższym wyjazdem bez rodziny. Dlatego warto, aby dziecko
miało ze sobą coś z domu. Może to być ulubiona poduszka,
kocyk, ale również ulubiona książka lub ramka ze zdjęciem.
Nawet dzieci przyzwyczajone do wyjazdów mogą mieć słabsze
chwile w czasie pobytu. Dlatego warto odrobinę domu
przywieźć ze sobą na Camp Fun.



Nasz camp to przestrzeń wolna od elektroniki. Dlatego
prosimy, aby dzieci nie miały ze sobą telefonów, tabletów,
zegarków ani innej elektroniki. Jeśli tylko będzie taka potrzeba,
będziemy udostępniać telefony, aby dzieci mogły porozmawiać 
z rodzicami. Natomiast bardzo prosimy o nie zostawianie
sprzętu z dziećmi na koloniach.

Elektronika

Pobierz szczegółówą listę pakowania w PDF

https://65763845-3e0f-4ea8-964f-137450d79870.filesusr.com/ugd/488892_dd38280d9ad84dababd6791217a6e616.pdf


 Jak wygląda pierwszy dzień - przyjazd na kolonie
jest ekscytującym wydarzeniem, ale, zwłaszcza dla
mniejszych dzieci, może być nieco stresujący.
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Twoje
dziecko od momentu wyjścia z
samochodu/autokaru poczuło się  dobrze
zaopiekowane i bezpieczne. Nasi opiekunowie
będą przy bramie witać podopiecznych, a pierwszy
dzień upłynie nam na zapoznawaniu się 
z ośrodkiem, a także na zabawach integracyjnych.

Jak mogę kontaktować się ze swoim dzieckiem -
na campie dostępny będzie telefon, pod który
możesz zadzwonić w razie potrzeby. Każdy z
naszych podopiecznych przynajmniej raz, w
wyznaczonej godzinie zadzwoni do rodziców.
Szczegółowy termin ustalimy bliżej wyjazdu, aby
upewnić się, że rodzic będzie mógł swobodnie
porozmawiać z dzieckiem. Dodatkowo codziennie
będziemy wrzucać informacje dla rodziców o tym,
co robiliśmy danego dnia.

FAQ - często zadawane
pytania



Co jeśli moje dziecko jest alergikiem - jeśli
przyjmuje leki, koniecznie spakuj je 
i poinformuj nas o sposobie przyjmowania.
Koniecznie podpisz leki. Na miejscu będzie
obecna pielęgniarka. Jeśli jest uczulone na
pewne pokarmy, poinformuj nas o tym, 
a dostosujemy posiłki pod potrzeby Twojego
dziecka.

Co w sytuacji, kiedy moje dziecko zatęskni za
domem - to zupełnie normalne i nasi
opiekunowie mają doświadczenie w radzeniu
sobie z takimi sytuacjami. Radzimy, aby przed
przyjazdem na kolonie, uprzedzić dziecko, co
je czeka, że będzie to wspaniały czas, pełen
zabawy, podczas którego nawiąże nowe
znajomości. Twoje dziecko będzie mogło
również skorzystać z telefonu i zadzwonić do
swoich rodziców.



Czy dać dziecku kieszonkowe - oczywiście, w
ośrodku dostępny będzie "sklepik", w którym
dzieci będą mogły nabyć produkty
spożywcze odpowiadające ich preferencjom.
Gotówka będzie przechowywana przez
opiekunów, aby uniknąć ryzyka zgubienia
pieniędzy. 

Ile osób liczą grupy - grupy liczą 10-12 osób.
Na każdą grupę przypada jeden opiekun z
polski oraz jeden native speaker.

Jak wygląda wyżywienie - w ośrodku
serwowane są 4 posiłki (śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja). Jest to wspaniała,
regionalna kuchnia. Jeśli Twoje dziecko ma
jakieś restrykcje żywieniowe, pamiętaj 
o zgłoszeniu nam tego wcześniej. Przy
posiłkach opiekunowie siedzą razem 
z dziećmi, aby również w tym czasie mogły
podłapać angielskie słówka.



Kontakt
 
kontakt@campfun.pl

www.campfun.pl

@campfun2021

@campfun.pl

517 333 993
794 413 198

 


