
1. Po co są karty kwalifikacyjne? Co należy w nich napisać?

Karty kwalifikacyjne są do wglądu przez komendantkę obozu, pielęgniarkę oraz opiekunów

zastępu i są bardzo ważne. Opiekunowie czytają karty swojego zastępu na początku turnusu, więc

są one podstawowym źródłem informacji o dziecku. Dlatego tak ważne jest, by wypisać w nich

wszystkie informacje o alergiach, chorobach i specyficznych zachowaniach. Jeśli na przykład

dziecko moczy się w nocy/jest bardzo małomówne/potrzebuje bardzo dużo ruchu/łatwo wpada w

gniew/panicznie boi się wody/ma padaczkę/cukrzycę/lunatykuje itp., bezwzględnie należy

wpisać to do karty. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Umożliwia nam to odpowiednie zajęcie się
Państwa dzieckiem i zapewnia wszystkim udany turnus.

Prosimy nie wpisywać produktów, których dziecko nie lubi jako alergie. Jeśli dziecko nie lubi selera

lub mleka wystarczy, że powie tym opiekunowi, natomiast wpisanie produktu jako alergen

niepotrzebnie wpłynie na pracę kuchni.

2. Czy mogę odwiedzić moje dziecko w trakcie obozu?

Nie można odwiedzać uczestników w trakcie obozu.

3. W jakich godzinach przywieźć dziecko na obóz?

Wg rozpiski podanej w Warunkach Uczestnictwa (godzina jest zależna od województwa).

4. O której godzinie zabrać dziecko z obozu?

Najwygodniej przyjechać po śniadaniu, czyli około 10. Prosimy o przyjeżdżanie przed 15,

ponieważ w dniu wyjazdu nie zapewniamy już obiadu dla uczestników.

5. Co z telefonami komórkowymi? Kiedy mogę dzwonić do dziecka? Jak będzie ładować telefon?

Prosimy, aby telefony, a przede wszystkim ładowarki miały przyklejoną karteczkę z imieniem i

nazwiskiem dziecka.

Na młodszym turnusie telefony dzieci są przechowywane w depozycie, dzieci dostają je raz

dziennie po zajęciach popołudniowych, czyli o 18, na około 40 minut. Mogą wtedy dzwonić do

rodziców, grać na telefonie czy go ładować. Gdyby zaistniała naprawdę ważna, nagła potrzeba

skontaktowania się z dzieckiem, można zadzwonić na numer komendy: 600 152 202.

WAŻNE: telefony zbieramy wyciszone lub wyłączone, prosimy o upewnienie się, że dziecko zna

PIN do włączenia telefonu.

6. Czy dziecko powinno mieć ze sobą pieniądze? Ile? Gdzie będą przechowywane?

Jest to kwestia indywidualna, ile i czy w ogóle dać dziecku pieniądze. Odradzamy duże kwoty

(powyżej 100 złotych), ponieważ fizycznie jest trudno tyle wydać w czasie obozu, a tym większa

szkoda będzie, gdyby się zgubiły. 50 zł w zupełności wystarczy. Na terenie obozu znajduje się
sklepik z napojami, słodyczami i przekąskami. W planie obozu jest jedno wyjście do Ośna

Lubuskiego, gdzie są lodziarnie i Biedronka. Pieniądze są przechowywane w depozycie i wydawane

na czasie wolnym. Prosimy, by zaopatrzyć dziecko w portfel lub inną saszetkę, żeby

przechowywanie pieniędzy było wygodne oraz, aby portfele były podpisane z zewnątrz.

Dla wygody dziecka warto pieniądze dać rozmienione na drobniejsze banknoty (np. kilka

10-złotówek, zamiast pojedynczego banknotu 50 zł).



7. Moje dziecko jedzie ze swoim najlepszym kolegą z klasy/z rodzeństwem. Czy jest możliwość, że

będą razem w namiocie? Do kogo zgłosić się z taką prośbą?

Zastępy są układane na podstawie płci, wieku dzieci oraz indywidualnych preferencji. Zazwyczaj

zastęp składa się z 6 uczestników. Jeśli dzieci wcześniej ustaliły, że chcą być większą grupą razem

w zastępie, prosimy o przesłanie takiej informacji mailem. Gdy rozchodzi się o bycie z jedną
koleżanką/kolegą, wystarczy powiedzieć to komendantowi podobozu, do którego zostaną
Państwo skierowani po przewiezieniu dziecka na obóz. Prosimy zwracać uwagę na preferencje

dzieci, nie Państwa. Poznanie nowych osób w zastępie potrafi prowadzić do długoletnich przyjaźni.

Z naszego doświadczenia wynika, że rodzeństwa lepiej nie umieszczać w jednym zastępie, a

najlepsze koleżanki ze szkolnej ławki niekoniecznie dogadają się tak samo dobrze w czasie wakacji.

8. Jak wygląda typowy dzień w Korczakowie?

Każdy dzień wygląda trochę inaczej. Po ramowy rozkład dnia odsyłamy na stronę Dokumenty

UCZESTNIKA (plik „Warunki uczestnictwa”). Codziennie rano na apelu plan dnia zostaje

przedstawiony uczestnikom, wytłumaczone jest również specyfika każdych zajęć Co parę dni

odbywają się spektakle (np. Festiwal Piosenki, Bajkolandia), warsztaty (np. sportowe, kreatywne,

dziennikarskie) i inne zajęcia angażujące i integrujące uczestników (np. Wieczór Marzeń, Dzień
Patrona).

Po opis niektórych z nich można zajrzeć na stronę http://www.korczakowo.org/slownik-pojec/ .

Informacje o tegorocznych warsztatach także pojawią się wkrótce na stronie.

9. Moje dziecko po raz pierwszy jedzie samo na obóz. Czy sobie poradzi i czy jest wystarczająco

samodzielne?

Jeszcze przed zapisaniem dziecka na obóz należy zastanowić się, czy jest wystarczająco

samodzielne. Dziecko musi umieć samo się ubrać, samo się umyć, ogólnie potrafić funkcjonować
bez rodziców. Należy zwrócić także uwagę na to, czy dziecko panicznie nie boi się ciemności lub

małych pomieszczeń (prysznice, toi-toje).

10. Na co zwrócić szczególną uwagę przy pakowaniu?

Dziecko musi być obecne przy pakowaniu! Zdajemy sobie sprawę, że naszych uczestników z

młodszego turnusu najczęściej pakują rodzice, ale należy koniecznie dopilnować, żeby dziecko

było przy tym obecne i wiedziało, gdzie ma co spakowane. Szczególnie istotne jest, aby w jasno

określonym miejscu miało spakowaną latarkę, kosmetyczkę, piżamę i ręcznik, ponieważ są to

pierwsze rzeczy, które będą wyciągane po zmroku. Warto także podpisać ubrania (np. inicjałami

na metce), szczególnie jeżeli przed obozem kupią Państwo dużo nowych rzeczy.

Należy zaopatrzyć dziecko w torbę/reklamówkę na brudne ubrania i wytłumaczyć mu, po co ona

jest, można ją także podpisać.

Należy także pamiętać, że w trakcie obozu odbywają się krótkie piesze wycieczki, więc warto, aby

dziecko miało mały plecaczek, czapkę z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem

przeciwsłonecznym oraz małą butelkę na wodę.

Wykaz niezbędnego podstawowego wyposażenia jest w umowie, natomiast w osobnym pliku

“wykaz ekwipunku” jest wersja rozszerzona, można ją znaleźć i pobrać w zakładce Obóz 2018 –

Informacje.

https://www.korczakowo.org/dokumenty-uczestnika-korczakowo-2022/
https://www.korczakowo.org/dokumenty-uczestnika-korczakowo-2022/
https://www.korczakowo.org/slownik-pojec/


11. Jakiego typu ubrania należy wziąć na obóz?

Pakując siebie lub dziecko, należy pamiętać, że obóz odbywa się w lesie, więc siłą rzeczy warunki

są terenowe. Dlatego ważne jest, żeby spakować przede wszystkim wygodne, sportowe ubrania,

które mogą się ubrudzić oraz wygodne, sportowe buty. Niezbędne są także kalosze.

WAŻNE: każde dziecko musi mieć przynajmniej jedną parę zakrytych butów (adidasy, trampki).

12. Ile osób mieszka w jednym namiocie?

Od 5 do 7, zazwyczaj 6.

13. Co jest na wyposażeniu namiotu?

Podłoga, łóżka, harcerskie materace na łóżka, półki na stojakach, wiszące półki lub wieszak na

ubrania. Można zaopatrzyć dziecko w plastikowe pudełka do przechowywania rzeczy lub

materiałowe półki do powieszenia nad łóżkiem, ale nie jest to konieczne; większość uczestników

doskonale sobie radzi z podstawowym wyposażeniem namiotu.

14. Jak wyglądają łazienki i toalety?

Na terenie obozu znajduje się wyznaczona łaźnia z długimi wspólnymi umywalkami oraz czteroma

pojedynczymi kabinami prysznicowymi. Przy umywalkach jest mydło w płynie. Woda jest grzana w

określonych godzinach, ze szczególnym naciskiem na czas wolny, przed i po posiłkach, żeby każdy

mógł się umyć. Niedaleko łaźni znajdują się toi-toje, a w nich papier toaletowy.

15. Jak wyglądają posiłki?

Śniadanie: bułki, chleb, mleko, płatki śniadaniowe, masło, dżem, ser żółty, wędliny, warzywa,

ketchup, herbata. Co drugi dzień kakao. Czasem jajka na twardo, twaróg, serki homogenizowane,

ser topiony.

Obiad: codziennie zupa, drugie danie i kompot. Przykładowo: rosół + kotlet mielony, ziemniaki,

surówka; jarzynowa + spaghetti bolońskie; pomidorowa + ryż, potrawka z kurczaka.

Podwieczorek: słodka przekąska (np. wafelek, jogurt) lub owoc.

Kolacja: chleb, masło, dżem, ser żółty, wędliny, warzywa, herbata. Czasem parówki, bigos, pasztet.

Na młodszym turnusie opiekunowie zastępów siedzą razem ze swoim zastępem, pomagają
nalewać zupę i zachęcają do jedzenia.

WAŻNE: stwierdzone alergie pokarmowe koniecznie trzeba wpisać do karty kwalifikacyjnej. Jeśli

dziecko jest wyjątkowym niejadkiem również warto wpisać to do karty.

16. Moje dziecko bardzo lubi grać w karty/czytać książki/kolorować kolorowanki. Czy jest sens, żeby

brało te rzeczy na obóz? Czy będzie miało czas się nimi zajmować?

Codziennie w planie dnia jest czas wolny, kiedy dzieci mają do dyspozycji strzeżone kąpielisko,

boisko oraz port. Jest to też czas na zabawę, czytanie książki czy grę w karty, więc jak najbardziej

można zabrać takie rzeczy na obóz, będzie to mile widziane. Szczególnie warto zaopatrzyć dziecko

w ciekawą książkę, ponieważ większość opiekunów czyta dzieciom przed zaśnięciem.



17. Czy dać dziecku słodycze na obóz?

Jest to indywidualny wybór, ale należy pamiętać, że w trakcie trwania obozu nie mają Państwo

bezpośredniej kontroli nad dzieckiem, więc warto pakować słodycze i przekąski z zachowaniem

rozsądku. Zdarzały się sytuacje, że uczestnik po kryjomu zjadał drugiego dnia wszystkie słodycze,

które w zamyśle rodziców miał sobie rozłożyć na dwa tygodnie.

18. Moje dziecko codziennie zażywa leki. Wie, ile ma ich brać. Czy może mieć je w swojej walizce i

samo przyjmować?

Nie. Wszystkie leki muszą być oddane do wskazanego instruktora/pielęgniarki po przywiezieniu

dziecka na obóz. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Osoba odpowiedzialna zapisuje ile, czego, komu i

kiedy dawać, a w trakcie obozu podaje dzieciom leki oraz o nich przypomina. Na wyposażeniu

obozu posiadamy także wszystkie podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. 

Przyjmowane na stałe leki należy zapakować do woreczka, na nim napisać imię i nazwisko dziecka

oraz opis dokładnego dawkowania.

19. To jest obóz w lesie. Czy są tam komary i kleszcze?

Kleszcze i komary są tak samo jak wszędzie. Komary mogą być uciążliwe wieczorem, więc można

zaopatrzyć dziecko w aerozol przeciw owadom. Kleszcze się zdarzają, są one wyciągane

odpowiednim przyrządem przez pielęgniarkę.

20. Moje dziecko jest uczulone na osy. Komu o tym powiedzieć?

Przede wszystkim należy wpisać to do karty kwalifikacyjnej. Warto także zgłosić to pielęgniarce po

przywiezieniu dziecka na obóz. Warto również się poważnie zastanowić, czy las to dobre miejsce

na wypoczynek dla takiego dziecka.

21. Co dzieje się na obozie w czasie deszczu?

WAŻNE: Każde dziecko musi posiadać kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy.

W czasie deszczu zajęcia przeprowadzane są w Cyrku (duży, okrągły namiot, w którym mieszczą
się wszyscy uczestnicy) lub w mniejszych grupach w innych suchych miejscach na terenie obozu.

Zajęciami mogą być np. kalambury, pogadanki, warsztaty, oglądanie filmu.

22. Co dzieje się na obozie w czasie burzy?

WAŻNE: Każde dziecko musi posiadać kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy.

Stale monitorujemy sytuację pogodową i dowiadujemy się o nadchodzącej burzy z odpowiednim

wyprzedzeniem. W przypadku dużego zagrożenia ewakuujemy się na czas burzy w bezpieczne

miejsce. Nasze procedury są sprawdzone i stosowane, regularnie ćwiczone. Wiemy, że burza w

lesie to nic przyjemnego, więc dbamy wtedy nie tylko o bezpieczeństwo naszych podopiecznych i

nas samych, ale także o ich komfort psychiczny.

23. Czy karta pływacka jest wymagana?

Posiadacze karty mogą wypływać na głębszą część kąpieliska. Uczestnicy, którzy karty nie

posiadają mogą korzystać z całego kąpieliska tylko za zgodą ratownika, gdy ten sprawdzi ich

umiejętności pływackie. Zazwyczaj istnieje możliwość, aby w trakcie obozu odpłatnie zdać
egzamin na kartę pływacką.



24. Moje dziecko śpi w domu latem tylko w majtkach i pod prześcieradłem. Czy jest potrzeba, żeby na

obóz dawać mu coś więcej?

Pakując dziecko na obóz, należy pamiętać, że następne dwa tygodnie spędzi na wolnym

powietrzu. Nocne temperatury w mieszkaniu a w namiocie potrafią bardzo się różnić. Dlatego

każde dziecko musi mieć ze sobą prześcieradło, śpiwór, koc i piżamę (najlepiej koszulkę z

krótkim/długim rękawem i długie spodnie).

25. Czy dziadkowie/wujkowie mogą odebrać dziecko z obozu?

Tak, jest to możliwe, ale tylko pod warunkiem, że rodzice/prawni opiekunowie podczas rejestracji

uczestnika podpiszą specjalny dokument, w którym upoważnią konkretną osobę do odebrania

uczestnika (potrzebne są do tego dane osoby odbierającej: imię, nazwisko i numer dowodu

osobistego).

26. Moje dziecko chce za sobą przywieść drogi aparat fotograficzna/laptop/tablet. Czy mu pozwolić?

Jeśli dziecko jest pasjonatem fotografii, można się zastanowić na aparatem na I turnus, tylko na

potrzeby warsztatów. Prosimy natomiast, aby uczestnik nie brał ze sobą laptopa/tabletu. Dziecko i

tak raczej nie skorzysta z tych sprzętów, a w lesie ryzyko zniszczenia takich rzeczy jest większe. Poza

tym, jednym z głównych zalet spędzania wakacji w Lesie jest właśnie odpoczynek od elektroniki i

Internetu.

27. Kto opiekuje się dziećmi na obozie?

Każdy zastęp ma własnego opiekuna, do którego dzieci mogą zgłaszać się z problemami w

pierwszej kolejności. Na młodszym turnusie opiekun siedzi z zastępem przy posiłkach, a przed

zaśnięciem czyta dzieciom na głos lub rozmawia z nimi o minionym dniu.

(po więcej informacji o kadrze odsyłamy do zakładki Kadra)

28. Inne porady i wskazówki:

Jeśli dziecko nie widzi potrzeby zmieniania ubrań i najchętniej chodziłoby dwa tygodnie w tej

samej koszulce i bieliźnie, można pogrupować ubrania na każdy dzień i włożyć do oznaczonych

toreb/reklamówek

Warto podpisać ubrania (na przykład inicjałami na metce). Rodzice najczęściej przed obozem

kupują nowe ubrania, kalosze, płaszcze i dzieci nie wiedzą jeszcze, co jest ich. Podpisanie pomoże

uniknąć zamieszania.

Dzieci mają do dyspozycji punkty gazowe, gdzie pod nadzorem dorosłych mogą zagotować wodę
na herbatę, kisiel czy zupkę w proszku. Jeśli dajemy dziecku tego typu produkty, warto także

zaopatrzyć je w kubek i łyżeczkę.

Napoje najlepiej dać dziecku w małych butelkach (z dużej niewygodnie się pije). Na obozie nie

wolno pić napojów w puszkach (przez to, że są nieprzezroczyste i nie wiadomo, gdy coś do puszki

wpadnie).


