
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

 DOKUMENTY  

Warunkiem dopuszczenia dziecka do uczestnictwa w wypoczynku Caritas Archidiecezji 

Częstochowskiej jest dostarczenie do siedziby Caritas wypełnionej karty kwalifikacyjnej  

z wpisaniem wszelkich uwag (w szczególności tych dotyczących zdrowia), podpisanie stosownego 

oświadczenia z akceptacją Regulaminu Wypoczynku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  

i publikację danych osobowych. Uwagi dotyczące zdrowia pozwolą zapewnić uczestnikowi 

bezpieczny wypoczynek oraz zapewnić profesjonalną opiekę podczas turnusu.  

Informacje szczegółowe nt. Regulaminu podane są poniżej. 

Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest 

dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział uczestnika w wypoczynku. 

Kartę można pobrać ze strony internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej lub w siedzibie 

Caritas przy ul. Staszica 14. 
 

 REGULAMIN WYPOCZYNKU  

Na wszystkich turnusach obowiązuje stały regulamin. Jego treść dostępna jest na stronie internetowej 

www.caritas.czest.pl w zakładce: „Akcje” („Wypoczynek dla dzieci”) oraz w siedzibie Organizatora. 

Uczestnikom wypoczynku regulamin odczytywany jest na początku każdego turnusu, po czym 

podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z nim, zobowiązując się do jego przestrzegania. Rażące 

naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie się z 

miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników wypoczynku, inne 

naruszenie prawa) może skutkować wydaleniem z placówki na koszt rodziców.  
 

 ODPŁATNOŚĆ  

Wpisanie na listę uczestników odbywa się na podstawie przedłożenia karty kwalifikacyjnej.  

Po zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku przez Organizatora należność powinna być wpłacona 

w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

Wszelkie wpłaty za wypoczynek prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, 

bank PKO BP nr 09 1020 1664 0000 3802 0145 0634, w tytule podając:  

imię i nazwisko dziecka, (zaliczka/wpłata) na kolonie Caritas, (np. Jan Kowalski, zaliczka na 

kolonie Caritas) lub bezpośrednio w kasie Caritas przy ul. Staszica 14 w Częstochowie,  

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo – 15.oo.  
 

 PROGRAM 

Program wypoczynku jest dostosowany do potrzeb wiekowych uczestników. Dokonujemy wszelkich 

starań, by cechował się on dużą różnorodnością i nie był powielany z roku na rok. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie! 
 

 BEZPIECZEŃSTWO  

Wszystkie turnusy, które przedstawiamy w ofercie są zorganizowane zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach oświaty i pozostają pod ich nadzorem. 

Zatrudniana przez nas kadra jest dobierana z największą starannością. Zatrudniamy tylko te osoby, 

które posiadają przygotowanie pedagogiczne i są w stanie sprostać i zrealizować założenia 

programowe Caritas. Najczęściej są to nauczyciele, instruktorzy sportowi, harcerscy a także 

kierownicy i wychowawcy kolonijni zapewniający troskliwą opiekę uczestnikom.  

 



 ZAKWATEROWANIE  

Obiekty, z których korzystamy spełniają wszystkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne oraz 

posiadają aktualne zezwolenia Straży Pożarnej. Obiekty są przystosowane do realizacji programu 

naszych imprez. Rozwinięta infrastruktura ośrodków umożliwia aktywny i bezpieczny wypoczynek 

dzieci i młodzieży. 
  

 UBEZPIECZENIE  

Wszyscy uczestnicy wypoczynku są ubezpieczeni w PZU SA: ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
 

 NIEZBĘDNY EKWIPUNEK  

 wygodne obuwie (sandały, buty sportowe, tenisówki) 

 kurtka wiatrówka 

 2 bluzy z długim rękawem 

 dres, sweter, spodnie (długie i krótkie) 

 czapka z daszkiem lub kapelusz 

 piżama, kapcie, klapki pod prysznic 

 przybory do mycia 

 2 ręczniki, strój kąpielowy, 

 wodoodporny olejek do opalania z filtrem UVA UVB 

 mały plecak lub chlebak 

 mała plastikowa buteleczka na picie na wycieczki 

 środki przeciw komarom i kleszczom 

 leki spożywane na stałe, na indywidualne potrzeby np. choroba lokomocyjna 

 kieszonkowe na własne wydatki. 
 

 PIENIĄDZE I RZECZY WARTOŚCIOWE  

Bardzo prosimy o przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku lub przy autokarze pieniędzy 

i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, odtwarzaczy MP3, gier 

elektronicznych) wychowawcom lub kierownikowi wypoczynku. Rzeczy te umieszczone zostaną  

w depozytach, uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp.  
 

 OPIEKA MEDYCZNA  

Podczas wypoczynku zapewniamy uczestnikom opiekę medyczną na terenie obiektu lub opiekę 

lekarską w najbliższych placówkach Podstawowej Opieki Medycznej. Pielęgniarki na miejscu 

posiadają apteczki medyczne, wyposażone w niezbędne leki i materiały opatrunkowe, również  

w przypadku leczenia dłuższego, wymagającego wykupienia dodatkowych lekarstw. 
  

 WYŻYWIENIE  

Uczestnikom wypoczynku codziennie zapewniamy pełnowartościowe trzy posiłki oraz 

podwieczorek. Podczas wycieczek i na drogę powrotną gwarantujemy suchy prowiant.  

Na placówce serwowana jest kuchnia przystosowana do ogólnych upodobań kulinarnych dzieci  

i młodzieży. Codziennie uczestnikom serwowane są świeże owoce i warzywa. 


