Упутство за полазнике Светосавског омладинског кампа

Драги родитељи дозволите ми да вас у предстојећих неколико реченица
информишем о ономе што је најбитније када је боравак ваше деје у кампу у
питању:
 Превоз
Родитељи-старатељи су у обавези да самостално обезбједе превоз до
кампа који се налази у саставу манастира Светога Николе на Озрену Петрово, гдје ће их сачекати координатор са васпитачима и преузети
бригу о даљем старању. Пријем полазника је суботом од 15-17 часова, а
полазака од 09-11 часова.
 Смјештај
Полазници ће боравити у посебној згради издвојеној од манастира
која је намјенски урађена за потребе одржавање овога кампа и сличних
садржаја. Смјештај је на бази пуног пансиона (три оброка и ужина).
Објекат располаже са 30 лежаја. Собе су четворокреветне и
двокреветне. Дјечаци и дјевојчице су одвојени у различите собе.
Купатила су спратна са засебним мокрим чворовима. У склопу овог
објекта налази се трпезарија, сала за радионице, хол за одмор.
Полазницима је доступан WiFi интернет, друштвене игре, кабловска
телевизија, мини спортски терени, стазе за шетњу.
 Шта понијети?
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Средства за личну хигијену
Чарапе и доњи веш
Пиџама за спавање
Хлаче и шорцеви
Тренерка
Тања јакна
Мајице кратких и дугих рукава
Дукс или џемпер
Пешкир за купање
Патике за спорт и шетњу
Папуче
Лијекови – ако су потребни
Овјерена здравствена књижица (пратити датум истека осигурања)

 Новац и вриједне ствари
Наш савјет је да дјеца са собом не носе вриједне предмете. Ако
желите да ваше дијете понесе џепарац, савјетујемо да то не буде више од
50 КМ.
 Кога контактирати током кампа?
Да би боравак у кампу допринео осамостаљивању вашег дјетета наша
препорука је да што мање контактирате дијете. Уколико желите
провјерити како је ваше дијете, како се сналази у функционисању кампа,
или ако постоји неки проблем, молимо вас да директно контактирате
координатора кампа који ће вам у сарадњи са васпитачима дати све
неопходне информације.
Координатор:
Срђан Радмановић
Моб. +387/ 65 386 451

