
PROGRAM KOLONIJNY W OBECNYM CZASIE 
Zajęcia i atrakcje w tym roku będą takie same – natomiast ich realizacja może być inna.  Będziemy się 
starali aby te różnice nie były bardzo widoczne dla dzieci – aby one czuły wielką swobodę tak jak to było 
w latach ubiegłych.  Dobrą rzeczą jest, że nie ma wymagania noszenia maseczek.   Social dystancing 
będzie rekomendowany ale nie wymagany.   Jest nemożliwe aby dzieci w warunkach obozowych przez 
cały czas były oddalone od siebie, dlatego też nie ma bezwzględnego takiego wymagania  - nie mniej 
jednak podczas kilku zajeć będziemy się starali utrzymać ten dystans.   
 
A teraz atrakcje: 
- łucznictwo, tj. w roku ubiegłym sanitazing station for archery equipment (łucznicy oddaleni od siebie o 6 
stóp), 
- bb guns, tj. w roku ubiegłym sanitizing station for bb guns equipment, 
- pływanie, tj. w roku ubiegłym sanitazing station przy wiosłach, nie ma wymaganej  odległości między 
osobami, 
- art & crtafts, tj. w roku ubiegłym sanitazing station,  
- fishing,  
- piesza wycieczka na farmę, 
- dyskoteka, tj. w roku ubiegłym będzie na świeżym powietrzu,  drink station na boisku, sanitazing station  
- kajaki, canoe, rowery wodne, deski wodne, 
- ognisko – tj. w roku ubiegłym sanitasing station przy ognisku, 
- hay rides – zmniejszona ilość dzieci w wagonie z sianem, 
- gry zespołowe – większość gier zespołowych  sie odbędzie -  tj. w roku ubiegłym sanitasing stations przy 
boiskach, 
- posiłki – podział na grupy w podchodzeniu do miejsca serwowania posiłków, 
- konferencje – podział na grupy, 
- sing and dance - na zewnątrz lub w mniejszych grupach we wnątrz, 
- i inne atrakcje 
 
Innymi słowy - atrakcje, który były u nas dostępne w latach ubiegłych w tym roku również będą.  
Pływanie oraz dmuchane atrakcje na jeziorze jak najbardziej będą dostępne dla dzieci. Niektóre z nich 
będą przygotowane w inny sposób tj. w roku ubiegłym. Przykładowo dyskoteka w poprzednich latach 
odbywała się  w budynku, natomiast w tym roku nasi liderzy przygotowują zabawę na świeżym 
powietrzu. Ze względu na obecnego wirusa będzie zwiększona dezynfekcja, i prawie przy każdej 
aktywności będzie stanowisko do dezyfekcji sprzętu. 
 
Prowadzenie obozu jest większym utrudnieniem dla organizatorów, natomiast dzieci prawie nie odczują 
tych dodatkowych przygotowań. Chcę podkreślić, że nasze dodatkowe przygotowania sanitarne będą 
służyć bezpiecznemu wypoczynkowi powierzonych nam dzieci. 
 
Gorące lato, gorąco zapraszamy!!! 
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