INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBÓZ JEŹDZIECKI DO G.A. „STAJNIA” W
BRZÓZKACH
- Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika (punkty II, III,
IV, V) oraz zapoznanie dziecka z regulaminem G.A. „Stajnia”. Powyższe dokumenty
należy dostarczyć w dniu przywiezienia dziecka
- Dziecko należy przywieźć i odebrać osobiście. W szczególnych przypadkach
osoba odpowiedzialna za to musi posiadać upoważnienie od rodziców/opiekunów
(dane z dowodu osobistego). Przyjazd dzieci w godzinach 10.00-11.30 (niedziela),
odbiór po pokazach jeździeckich (sobota, pokazy w godz. 14.00-16.00)
- Prosimy żeby w trakcie pobytu na obozie dzieci nie posiadały telefonów
komórkowych (komplikuje to pracę wychowawcom). Zarówno rodzice jak i dzieci
mogą w wyznaczonych godzinach (12.30-14.30, 19.30-20.00) dzwonić do siebie
korzystając z podanego numeru telefonu. Posiadanie telefonu komórkowego wiąże się
również z możliwością zgubienia go lub zniszczenia za co nie odpowiadamy
- Zaleca się żeby nie odwiedzać dzieci w trakcie trwania turnusu. Jeżeli to jednak
nastąpi to prawo do opuszczenia terenu gospodarstwa z dzieckiem mają tylko i
wyłącznie rodzice/opiekunowie (po uprzednim ustaleniu tego z wychowawcą lub
kierownikiem wypoczynku). W przypadku dzieci pozostających na dwa turnusy lub
więcej prosimy o ewentualne odwiedziny w soboty po pokazach lub niedziele
- Prosimy o to, żeby dzieci nie zabierały ze sobą rzeczy wartościowych. Za rzeczy
zniszczone, zgubione, zostawione nie odpowiadamy. Na życzenie, kieszonkowe od
rodziców, może być przekazane pod opiekę wychowawcy.
- Dzieci mają zapewnione trzy posiłki dziennie. Jeśli jednak ktoś w międzyczasie jest
głodny wystarczy, że zgłosi to wychowawcy i otrzyma dodatkowy posiłek. Woda i
napoje są do dyspozycji cały czas.

Lista rzeczy niezbędnych na obozie dla osób zaczynających swoją przygodę z końmi:
- buty z twardą podeszwą (najlepiej za kostkę),
-spodnie typu leginsy lub dresowe,
-podkolanówki,
-na obozach letnich wymagana jest również czapka z daszkiem, krem z filtrem i preparat
przeciwko komarom i kleszczom.
Dodatkowe informacje Kierownik wypoczynku: (+48) 728 956 772

