
INFORMACJE DLA RODZICÓW i UCZESTNIKÓW 
Obóz Artystyczny MOST   Dworek Wymysłowo 12.08 – 22.08.2022 r. 

Zgłoszenie nr: 31625/POM/L-2022 

 
 
RAMOWY PROGRAM OBOZU ARTYSTYCZNEGO MOST:  uczestnicy mają do wyboru dwa/trzy rodzaje warsztatów – podział 
następuje podczas obozu 
 

Zajęcia teatralne (dramatyczne, teatr formy, czarny teatr, teatr tańca, teatr dźwięku, słuchowisko) 
Zajęcia fotograficzne 
Zajęcia kuglarskie (bębny) 
Zajęcia plastyczne 
Zajęcia taneczne  
Zajęcia sensoplastyczne 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
Zajęcia z charakteryzacji i wizażu 
Szkółka pływania 
LiveMostowy- MostoDziennik 
i wiele innych atrakcji: Muzeum Indian, basen, hodowla danieli i alpak, rzeka Brda i mnóstwo innych 

 
KADRA OBOZU (kontakt wychowawcami w godz.: 9.30-10.00, 14.30-15.00, 22.00-23.00) 

- Emilia Stolc (tel. 668-262-154)- wychowawczyni grupy I 
        - Małgorzata Chalimoniuk-Kowalska (502-606-977) – wychowawczyni gr. II 

-Sandra Łazarewicz (507-790-490)– wychowawczyni 
gr.III 
- Jakub Zalewski (519-463-434)- wychowawca gr. IV 
- Filip Lehmann (507361212)- wychowawca gr. V 

 
- Marcin Szmidt (660-691-648)- wychowawca gr. VI  
- Michał Kowalski (501 165 358)-  wychowawca gr. VII 
- Agnieszka Grewling-Stolc (608-688-402)– kierowniczka  

 
PRZYKŁADOWA LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA OBÓZ ARTYSTYCZNY: 

- ciepły sweter lub polar,  
- przeciwdeszczowa kurtka z kapturem, parasol,  
- 2 pary długich spodni,  
- 2 pary krótkich spodenek,  
- spódniczka dla dziewczynki ( strój na disco, bal itp) 
- 5 koszulek z krótkim rękawem (+KOSZULKA MOST  - 
będzie można zakupić za 15 zł na Obozie),  
- 10 par skarpet i majteczek (bawełnianych), 
- piżama,  
- szampon, mydło  
- krem uniwersalny,  
- krem do opalania,  
- 2  ręczniki (jeden do kąpieli, drugi na plażę/basen), 
- kostium kąpielowy, kąpielówki, 
- klapki pod prysznic,  
- wygodne buty sportowe  
- sandałki lub inne lekkie obuwie   
- obuwie do chodzenia po ośrodku,  
- kalosze (na ewentualną niepogodę),  
- szczotka do włosów,  
- proszek lub płyn do prania,  
- dla dziewczynek – gumki, frotki i spinki do włosów,  
- suszarka do włosów (opcjonalnie),  

- pasta i szczoteczka do zębów   
- kieszonkowe w portfeliku (z karteczką imię i nazwisko + 

kwota początkowa. Na Obozie można nabyć koszulki MOST za 15 zł 
oraz Mościaki-Pluszaki za 12 i 15 zł. i inne mostowe gadżety Jest 

też sklepik spożywczy i gadżety indiańskie),  
- zeszyt i długopis,  
- czapka na głowę,  
- latarka na baterie + komplet dodatkowych baterii,  
- telefon (ew.) +ładowarka do telefonu komórkowego,  
- mały plecak ( na wyprawy),  
- żel na ukąszenia od komarów, spray przeciwko 
owadom, wkłady do kontaktu 
- leki przeciwbólowe, koniecznie coś na gardło!!! 
- plastry z opatrunkiem,  
- koła lub kamizelki dmuchane na basen, 
- ciekawe ubrania i dodatki (do spektaklu i na imprezy),  
- przybory plastyczne (klej, taśma, nożyczki, tkaniny, 
koraliki, cekiny, kordonki, nici itp.) 
- mile widziane instrumenty muzyczne, 
- oznakowany bidon na wodę (do napełniania z 

dystrybutora) 

- DOBRY HUMOR !!! 

 
Informacje zdrowotne: 
- w dniu wyjazdu każdy rodzic/uczestnik przekazuje kierowniczce Obozu oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do 
pobrania ze strony www.most-gdansk.pl)   
- w razie potrzeby uczestnicy podczas obozu będą mieli  mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, 
- wychowawca i kierownik nie mogą podać dziecku żadnych leków, jeśli nie są wpisane w „upoważnienie do podania 
leków”. Dziecko powinno być zaopatrzone w małą apteczkę (środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, tabletki na ból 
gardła (!!!), na rozwolnienie, plasterki itp.) 
-  obowiązuje zakaz odwiedzin dzieci w trakcie trwania Obozu, 
- dzieciom nie wolo stosować ogólnodostępnych płynów dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Będziemy 
przypominać o częstym myciu rąk mydłem w ciepłej wodzie. Dzieci mogą zabrać ze sobą własne płyny czy chusteczki 
dezynfekcyjne. 



- jeżeli dziecko jest zaszczepione przeciw Covid-19 (podwójna, potrójna dawka) proszę przekazać mailowo taką 
informację jeszcze przed wyjazdem. Dziecko ma przy sobie kod QR w telefonie lub paszport covidowy/zaświadczenie o 
szczepieniu. 
 
 
 
WYJAZD I POWRÓT: 
Wyjazd na obóz dnia 12 sierpnia o godz. 11.00- zbiórka o godz. 10.45 na parkingu Centrum Handlowego OSOWA przy 
Obwodnicy Trójmiasta, ul Spacerowa, mały parking po lewej stronie od wjazdu, za postojem TAXI) Powrót z obozu 
dnia 22 sierpnia, wyjazd z Ośrodka ok godz. 11.00 - przyjazd na parking CH OSOWA ok. godz. 13.00-14.00. 
Przewoźnik (www.travelcomfort.pl ) zastrzega, iż waga bagaży nie powinna przekraczać 20kg na osobę. Bagaż podręczny, 
który pasażer trzyma przy sobie w autobusie nie może przekraczać 5 kg. Kierowca oraz autokary przed wyjazdem przejdą 

obowiązkową kontrolę przez Policję. 
 
KONTAKT:  
Podczas obozu prosimy, aby kontakt telefoniczny z dziećmi był ograniczony i możliwy tylko dwukrotnie na dobę podczas 
przerw po posiłkach w godz.: 9.30-10.00, 14.30-15.00, ponadto przez całą dobę w razie konieczności z kierownikiem obozu. 
W grupach I, II i III telefony będą w depozycie u wychowawców i będą wydawane na czas rozmów po posiłkach. 
Starsze dzieci mogą mieć telefony w pokojach, jednak zaznaczamy, że jedynie do użytku we wskazanym czasie lub do 
pracy na warsztatach, o ile instruktor tak zaleci. W przypadku nadużywania przez uczestników telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych trafią one do depozytu wychowawcy. 
 
Będziemy relacjonować pobyt na profilu FB Stowarzyszenia (odnośnik na stronie www.most-gdansk.pl) Zachęcamy do 

komentowania i lajkowania. Można też dzieciom zazdrościć  


