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Informacje dla rodziców i opiekunów 

o niemiecko-polskich koloniach letnich 

 „Obóz Przeżyć Annahütte” 2020 

W bieżącym roku Stowarzyszenie „Damy Radę” utrzymuje współpracę z niemieckim 

stowarzyszeniem Aktion Umwelt für Kinder e.V., które jest pomysłodawcą i organizatorem 

niemiecko-polskich kolonii letnich „ErlebnisCamp Annahütte” („Obóz Przeżyć Annahütte”). 

O Stowarzyszeniu więcej możecie Państwo dowiedzieć się wchodząc na stronę 

http://www.aktion-umwelt-fuer-kinder.de/.  

Kolonie odbywają się w konwencji Pedagogiki Przeżyć (Erlebnispädagogik), która 

jest jedną z odmian Edukacji Outdoor, metody zakładającej uczenie się poprzez aktywności 

na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. Jej twórcą i propagatorem był niemiecki pedagog Kurt 

Hahn (Założyciel szkoły w Salem oraz Szkoły Outward Bound w Walii). Pedagogika Przeżyć 

posiada w sobie rozbudowany element aktywności fizycznej. Wykorzystuje się w niej 

mieszanki klasycznych sportów związanych z naturą, różnych przyrządów (takich jak parki 

linowe, taśmy slackline i inne) oraz całej gamy ćwiczeń do budowania zaufania, nauki 

rozwiązywania problemów, uczenia się współpracy w grupie oraz rozwijania umiejętności 

społecznych.  

Kolonie adresowane są do podopiecznych specjalistycznej placówki wsparcia 

dziennego „Ośrodek Socjoterapeutyczny GNIAZDO”. W przypadku gdy pozostaną wolne 

miejsca, uczestnikami obozu mogą zostać podopieczni innych placówek wsparcia dziennego 

oraz inne zgłoszone osoby.  

Terminy kolonii 2020: 
Obóz I (SommerCamp I) 06.07. – 12.07.2020 
Wiek uczestników: 8-12 lat (roczniki 2008-2012).  
Koszt 315 zł (270 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo").  
Ten termin polecamy dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z koloniami! 
 

Obóz II (SommerCamp II) 12.07. – 26.07.2020 
Wiek uczestników: 10-14 lat (roczniki 2006 - 2010).  
Koszt 630 zł (540 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo"). 
 

Obóz III (SommerCamp III)  26.07. - 08.08.2020 
Wiek uczestników: 12-16 (roczniki 2004-2008).  
Koszt 630 zł (540 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo"). 
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Wychowawcami podczas kolonii będą polscy i niemieccy trenerzy, którzy uczestniczyli  

w szkoleniach z zakresu pracy metodą Pedagogiki Przeżyć. Na każdym obozie będą również 

tłumacze, którzy wspierać będą wychowawców oraz uczestników. 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację uczestników ze strony polskiej – Stowarzyszenia 

„Damy Radę”: 

Magdalena Drzymała tel. 792942602. Prosimy w miarę możliwości dzwonić po godz. 

16.00 od poniedziałku do piątku. 

Komplet dokumentów można składać w skrzynce na listy wywieszonej przy tylnym wejściu 

do Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” ul. Sikorskiego 24 w Zielonej Górze lub 

przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem „Kolonie polsko-niemieckie”: Stowarzyszenie 

„Damy Radę” ul. Sikorskiego 24, 65-450 Zielona Góra. 

Warunki wzięcia udziału w rekrutacji: 

1. Wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA OBOZU (zawierającej 

zgłoszenie przez rodzica/opiekuna, pełne informacje na temat stanu zdrowia dziecka, 

podpisane oświadczenia i regulamin  – brak któregokolwiek z wymienionych elementów 

skutkował będzie nierozpatrzeniem karty i podjęciem decyzji o niezakwalifikowaniu na 

wypoczynek).  

WAŻNE! Informujemy, że Stowarzyszenie „Damy Radę” jest partnerem niemieckiego 

organizatora przy rekrutacji uczestników, a nie organizatorem kolonii. Z tego powodu 

obóz podlega prawu niemieckiemu, które dopuszcza również rozwiązania 

niepraktykowane w Polsce. Są to między innymi: usuwanie kleszczy przez wychowawcę 

na obozie czy też oddalanie się dzieci poza obóz bez wychowawcy w minimum  

3 osobowych grupach. W karcie kwalifikacyjnej są punkty dotyczące tych różnic.  

Do  Państwa należy decyzja, czy wyrażacie bądź nie zgodę na tego rodzaju praktyki 

wobec waszych dzieci, jako uczestników obozu.  

UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę na uzupełnienie podpisów rodzica/opiekuna we 

wszystkich wskazanych miejscach. Brak podpisów będzie skutkował odrzuceniem 

karty kwalifikacyjnej.  

2. Dobry stan zdrowia (program wypoczynku może zawierać liczne elementy wysiłku 

fizycznego, takie jak gry zespołowe, wyprawy, biwaki poza terenem ośrodka, spływ 

kajakowy i inne). 

3. Posiadanie aktualnego paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego (kserokopia 

dołączona do dokumentów rekrutacyjnych).  

4. Posiadanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (niezbędna w dniu 

wyjazdu).  
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5. Przyjęcie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na 

wypoczynek.  
6. Po zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

wniesienia opłaty za pobyt (kwoty określone w punkcie TERMINY KOLONII 2020), 

płatne na konto Stowarzyszenia „Damy Radę” z dopiskiem „Opłata za kolonię + 

numer obozu + imię i nazwisko dziecka”do dnia 19 czerwca 2020 roku. Brak wpłaty 

jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w kolonii i skutkuje 

zakwalifikowaniem osoby z listy rezerwowej. 

Dane konta: 

Stowarzyszenie „Damy Radę” 

ul. Sikorskiego 24  

65-450 Zielona Góra 

Bank BNP Paribas nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0395 4220 

Prosimy pamiętać o podaniu w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz numeru 

obozu. 

 

Ważne punkty Regulaminu dotyczące COVID-19 

1. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19 uczestnicy obozu będą 

poddawani regularnym czynnościom medycznym o charakterze profilaktycznym, 

zgodnym z zaleceniami polskimi oraz niemieckimi, do których należeć będzie m.in. 

rutynowy pomiar temperatury ciała.  

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Nas, jeśli osoby wspólnie 

zamieszkujące z dzieckiem objęte są kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19 w 

okresie zbliżonym do wyjazdu dziecka na kolonię.  W takiej sytuacji zastrzegamy sobie 

prawo do usunięcia Dziecka z listy uczestników kolonii. 

3. Uwaga! Bardzo ważne! 

Ze względu na aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego dotyczącego COVID-19 w 

Polsce i w Niemczech brak jest obecnie ostatecznych informacji na temat przywrócenia 

ruchu granicznego i możliwości wyjazdu polskich grup kolonijnych poza teren kraju, W 

związku z tym zastrzegamy, że możliwe jest odwołanie wyjazdu polskich uczestników z 

powodów niezależnych od nas. Informację o  tym otrzymają Państwo nie później niż na 

tydzień przed planowaną datą kolonii. W sytuacji odwołania wyjazdu całość wpłaconej 

kwoty zostanie Państwu zwrócona na wskazane przez Państwa numery kont bankowych.  
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LISTA PAKUNKOWA NA OBOZY 2020 

Co zabrać – Summercamp 2020 

Drodzy rodzice i uczestnicy obozu do walizki/plecaka powinniście zabrać ze sobą: 

Ważne: 

 Leki(stosownie do stanu zdrowia dziecka) 

 Paszport lub dowód osobisty 

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

 Rzeczy do pływania 

 Krem przeciwsłoneczny, (ew. spray przeciw komarom) 

 Prześcieradło, poszewka na poduszkę i kołdrę 

Odzież: 

 Kurtka 

 Rzeczy przeciwdeszczowe 

 porządne buty (na wędrówki lub dwie pary butów sportowych, możliwie z 

profilowaną podeszwą) 

 odpowiednia ilość bielizny i skarpetek  

 Swetry / Bluzy/ Koszulki 

 Krótkie i długie spodnie na wędrówki i możliwe do pobrudzenia podczas gier/wygodne 

 Piżama bądź podobne 

 nakrycie głowy 

Inne: 

 15 euro kieszonkowego (prosimy nie więcej, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za 

pieniądze) 

 okulary przeciwsłoneczne 

 Kosmetyczka kąpielowa oraz mały i duży ręcznik 

 Buty do wchodzenia do wody 

 klapki pod prysznic  

 Plastikowe torby (na mokre ubrania i złe warunki pogodowe by zabezpieczyć zawartość 

plecaka) 

 Środki higieniczne dla dziewcząt 

 może jakieś małe gry? 

… ulubiona maskotka  

Ewentualnie: 

 Latarka 

 Plecak na wycieczki – ok. 30 litrów (lub chociaż szkolny) 

 Butelka na napoje, pojemnik śniadaniowy 

 śpiwór i karimata 

Zostawić w domu, bo nie są potrzebne: 

 Radio, Mp3, Gameboy, PSP i podobne rzeczy... Za sprzęt elektroniczny nie ponosimy 

odpowiedzialności.  
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