KAMP LOLEK 2017 – NIEZBĘDNIK RODZICA

KONTAKT DO ORGANIZATORA: Bartek Steczowicz Tel. 514 030 431, bartek@kamplolek.pl
PRZYJAZD NA KAMP: niedziela – godz. 16.00
Rodzice przywożą dzieci, pomagają im się zagospodarować w namiotach. Godz. 18.00 (godzina przed kolacją) jest terminem
opuszczenia kampu przez rodziców.
ZAKOŃCZENIE KAMPU: sobota – godz. 10.00 – pokaz dla Rodziców i rodzin (zapraszamy całe rodziny). O godz. 11.30 czas
pakowania oraz pożegnań.
DOJAZD
Z Piaseczna kierujecie się drogą krajową 722 relacji Piaseczno-Grójec. 12 km za Piasecznem docieracie do miejscowości Łoś, a
następnie przejeżdżacie przez miejscowości Nowy Prażmów i Prażmów. Cały czas jedziecie drogą 722. 2 km za Prażmowem dwa
ostre łuki i na drugim łuku mały mostek. 2 km za mostkiem w miejscowości Gościeńczyce droga łukiem skręca w prawo. Na tym łuku
po lewej znajduje się sklep wiejski z neonem SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 24H. Przed tym sklepem w lewo odchodzi asfalt
w który skręcacie. Boczną drogą asfaltową jedziecie 1,5 km i docieracie do małej murowanej kapliczki po prawej stronie drogi. Tu asfalt
kończy się i skręcacie w prawo. Jedziecie 400 metrów utwardzoną drogą gruntową, przejeżdżając mostek na rzece Krasce (dopływ
Jeziorki). Za rzeczką droga idzie lekko pod górę i skręca w lewo wyjeżdżając na polanę Lisówek. Przed wami budynki naszego
gospodarstwa. Skręcacie w drugą bramę w prawo. NAWIGACJA - wpisujemy miejscowość Gościeńczyce (gm. Grójec) i dalej w
Gościeńczycach SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 24H. Przy sklepie boczna droga asfaltowa. Boczną drogą asfaltową jedziecie
1,5 km i docieracie do małej murowanej kapliczki po prawej stronie drogi. Tu asfalt kończy się i skręcacie w prawo. Jedziecie 400
metrów utwardzoną drogą gruntową, przejeżdżając mostek na rzece Krasce (dopływ Jeziorki). Za rzeczką droga idzie lekko pod górę
i skręca w lewo wyjeżdżając na polanę Lisówek. Przed wami budynki naszego gospodarstwa. Skręcacie w drugą bramę w prawo.
ZAKWATEROWANIE – dzieci śpią w nowych 4 osobowych namiotach (2 sypialnie dwuosobowe). Sypialnie z podłogami. Do dyspozycji
mają wygodnie i nowe (dwuletnie) materace wojskowe (gruba warstwa wypełnienia, spód gumowy, izolujący od wilgoci). Plac
namiotowy oświetlony. W sąsiedztwie namiotów sanitariaty z bieżącą zimną i ciepłą wodą (6 umywalek, 4 prysznice, 4 WC).
KONTAKT Z DZIEĆMI - Telefoniczny przez wychowawcę – cały dzień, Telefoniczny bezpośrednio z dzieckiem posiadającym telefon
– w czasie siesty w godz. 14.30-15.30.
OPIEKA MEDYCZNA - Monika Steczowicz (gospodyni) jest lekarzem pediatrą. Prosimy o przekazanie szczegółowych informacji na
temat alergii i leków przyjmowanych systematycznie przez dzieci.
WYŻYWIENIE - 4 posiłki dziennie + napoje cały dzień + kanapki i owoce sezonowe dla głodnych cały dzień. Gotują panie ze szkoły
gastronomicznej, posiadające aktualne badania.
KIESZONKOWE- do 50 PLN, na wycieczkach rowerowych zaglądamy do wiejskich sklepów.
ODWIEDZINY - Kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie
poniższych zasad odwiedzin na Kampie. Prosimy o telefoniczne informowanie kierownika Kampu (Bartek) o planowanych
odwiedzinach. Po przyjechaniu na Kamp prosimy o zaparkowanie samochodu na parkingu przy stajni. Prosimy nie wjeżdżać
samochodem pod namioty. Na terenie kampu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Plan dnia
8.15 – Pobudka
8.15-8.30 – poranna rozgrzewka, toaleta i apel
8.30-9.30 Śniadanie,
9.00-12.30 zajęcia hipiczne/ w międzyczasie drugie śniadanie
12.30-14.00 – gry zespołowe/zajęcia plastyczne
14.00-14.30 – obiad
14.30-15.30 – siesta,
15.30-19.00 – wyprawy rowerowe, gry terenowe,
19.00-19.30 – kolacja,
19.30 -20.45– ognisko/podchody
20.45-21.30 – toaleta wieczorna
21.30 – cisza nocna.

