
 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,  Drogie Dzieci i Młodzież 

 
Jak co roku prezentujemy Państwu naszą ofertę kolonii letnich w ośrodku Camp Vista 

Poniżej informacje dotyczące kolonii – prosimy o przeczytanie przed rejestracją 
 
Program:   Tygodniowy program kolonjny w Vista obejmuje: gry zespołowe tj piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

dwa ognie, king of the jungle itp, pływanie w jeziorze, rowery wodne, kajaki, canoe, łucznictwo, strzelnica 
BB,  spotkania muzyczne, spotkania biblijne, Msze Św na niektórych turnusach, zajęcia rytmiczne, talent 
show, zajęcia rękodzielnicze - arts & crafts, ogniska, udział w pracach obozowych,  wieczory pogodne, 
filmy i inne atrakcje.  

 
Terminy i cena:  1-turnus,  28 czer – 4 lipca        wiek 7-12 lat 
  2-turnus,  5 - 11 lipca     wiek 7-12 lat 
  3-turnus,  12 - 18 lipca     wiek 8-14 lat 
  4-turnus,  19 - 25 lipca     wiek 8-14 lat  
  
Wiek:  Pierwsze dwa turnusy przewidziane są dla dzieci, które ukończyły 7 lat i nie są starsze jak 12 lat, nastepne 

dwa przewidziane sa dla dzieci od 8-14 lat. Nie mniej jednak na wszystkie turnusy może przyjechać 
młodzież, która już ukończyła 14 lat i chciałaby być  w grupie junior counselor.  Więcej inforamcji na ten 
temat zawiera strona internetowa www.campvista.org 
   

Cena:  Koszt kolonii w Camp Vista    $550,  drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny $465 
Cena kolonii obejmuje realizację programu, posiłki jak również transport uczestnika na kolonie  

 
Transport: Z Chicago na kolonie  jedziemy autokarem lub innymi środkami lokomocji, o ile zaistnieje taka potrzeba. 

Do autokarów  jadacych do Camp Vista dzieci dzieci układane sa ALFABETYCZNIE.  Ta forma ułatwia, 
przyspiesza i czyni bardziej bezpiecznym ważny pierwszy proces rejestracji uczestników.    
Nie są przewidziane zniżki za dowóz uczestników na kolonie własnymi środkami lokomocji. 
 

Rejestracja: Formę rejestracyjną należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres Camp Vista wraz  
z depozytem - czekiem $50 wystawionym na Camp Vista - za jedno dziecko za jeden turnus.   
Nie przyjmujemy kart kredytowych.   Czek powinien być wystawiony na "Camp Vista".   
 

Termin rejestracji:   Zachęcając do nie zwlekania ze zrobieniem rezerwacji nie podajemy terminu, do którego należy 
zarejestrować swoje dziecko. Ilość miejsc na każdy turnus jest ograniczona i ściśle trzymamy się zasady 
nie brania większej ilości dzieci niż tej, do której jesteśmy przygotowani.   
 

Grupy na koloniach:  Dzieci w grupach układamy według wieku. Każda grupa wiekowa (ok 10 dzieci) ma swojego 
opiekuna. Dopuszczamy aby zaprzyjaźnione czy spokrewnione dzieci, których różnica wieku nie jest 
większa niż 2 lata były w jednej grupie. Prosimy pamiętać, że w takich sytuacjach dzieci starsze 
przechodzą do grup dzieci młodszych. Na formie rejestracyjnej można wypisac imiona i nazwiska dzieci 
które życzeniem uczestnika lub rodzica maja być w jednej grupie.  Nie ma ograniczeń gdy chodzi o 

wypisanie ilości imion, które maja być w jednej grupie, bedziemy starali sie ułożyc wszystkie zgodnie z 

życzniem, nie mniej jednak możemy zagwarantować ułożenie tylko dwóch zgłoszonych imion w tej samej 

grupie 
  
Rezygnacje: Z rejestracji na kolonie można zrezygnować i otrzymać zwrot opłaty, jednak 

kwota zwracana przez Camp Vista podlega następującym regułom:  
   - rezygnacja na 30 lub więcej dni - kwota pomniejszona o $50.00 
   - rezygnacja od 14 do 29 dni - kwota pomniejszona o 50% ceny wyjazdu 
   - rezygnacja na mniej niż 14 dni - kwota nie podlega zwrotowi. 

 
Ubezpieczenie:  Ubezpieczenie zdrowotne, na wypadek rezygnacji z wyjazdu lub jakiekolwiek  inne na czas trwania  
  kolonii można wykupić kontaktując się bezpośrednio z agencją Travel Insured International (lub inną  
  preferowaną przez Państwo) tel: 800 243 3174 lub www.travelinsured.com.  Koszt wynosi ok $35.  
 

Informacje uzupełniające są na stronie www.campvista.org. Zastrzegane są możliwości zmian powyższych informacji  
i informacji, ktore zawiera strona internetowa 
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