Poznań, dnia 1 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Przyjaciele,
mając na uwadze stan w jakim się znaleźliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa oraz liczne ograniczenia – zarówno jeśli chodzi o możliwość grupowania się
oraz przemieszczania – podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu tegorocznych letnich
obozów językowych Lighthouse.
Rozwój sytuacji obserwujemy od samego początku i z dużą nadzieją patrzyliśmy
na stopniową poprawę i znoszenie obostrzeń w niektórych krajach, ostatnio także
w Polsce. Niestety, zapowiedzi ministra zdrowia oraz przedstawiony przez rząd plan
kolejnych etapów uruchamiania gospodarki nasze nadzieje mocno ostudziły. W braku
jakichkolwiek oficjalnych wytycznych ze strony władz oświatowych, ministra edukacji
narodowej czy organów sanitarnych zmuszeni jesteśmy ocenić ryzyko związane z naszymi
obozami samodzielnie, kierując się w pierwszej kolejności bezpieczeństwem uczestników
oraz realną możliwością realizacji obozów.
Przeprowadzenie obozów Lighthouse poprzedzone jest miesięcznymi przygotowaniami,
do których konieczne jest normalne funkcjonowanie – możliwość rezerwacji i zakupu
biletów lotniczych z Ameryki do Europy, zatrudnienie kadry medycznej, rezerwacja
atrakcji, przeprowadzanie szkoleń i wiele innych. Część z tych rzeczy można wykonywać
zdalnie, jednak sam obóz się zdalnie nie odbędzie.
W trakcie jednego obozu na terenie ośrodka w Siennie przebywa nawet do 120 osób.
Warsztaty i atrakcje – znane Państwu ze zdjęć lub opowieści uczestników – są realizowane
w grupach, trwają od rana do nocy i w niczym nie przypominają sposobu w jaki spędzamy
czas dziś. Wśród uczestników mamy młodzież z różnych stron Polski, a nawet z krajów
europejskich, do których wyemigrowali nasi rodacy. Amerykańscy wolontariusze
przylatują z różnych stanów Ameryki, która aktualnie najciężej sobie radzi z wirusem.
Część z nich dociera do nas także z państw Europy, gdzie na co dzień pracują lub studiują.
Jedna osoba z podejrzeniem wirusa może w warunkach obozowych mieć bardzo daleko
idące skutki dla wszystkich, którzy uczestniczyli w wypoczynku. Pewnym jest,
że utrzymanie reżimu sanitarnego w postaci jednej osoby na 15 metrów kwadratowych
oraz maksymalnej liczby osób w zgromadzeniu do 50 jest nie do osiągnięcia.
Wartością naszych obozów jest tworzenie wspólnoty, która pozwala dzieciom wzrastać.
Nie chcemy z niej rezygnować, ale w odpowiedzialności za tych, których powierzają nam
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Państwo na tydzień wakacji pod opiekę – musimy zrezygnować z dotychczasowej formy
nauki i zabawy.
Wystąpienie epidemii, które przy naszych obozach jest szczególnie niebezpieczne,
sprawia, że przeprowadzenie obozów staje się obiektywnie niemożliwe.
Powyższe okoliczności, jako niezawinione przez którąkolwiek ze stron, traktujemy jako
wystąpienie siły wyższej w stosunkach między Rodzicami/Opiekunami prawnymi,
a Stowarzyszeniem Lighthouse, jako organizatorem letnich obozów. Za tak nadzwyczajną
sytuację żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wszelkie wpłaty, jakie Państwo wykonali na rzecz
tegorocznych obozów (zadatek, raty czy wpłaty na listę rezerwową) zostaną Państwu
zwrócone w całości. Prosimy jednak o cierpliwość – wykonanie tak wielu przelewów może
potrwać do końca maja.
Aktywnie przygotowujemy inne sposoby, dzięki którym duch dobrej zabawy i nauki
z obozów Lighthouse mógłby służyć uczestnikom. Organizujemy się przez internet,
przygotowujemy pierwszy Lighthouse Club Online i z niecierpliwością czekamy, żeby
spotkać się z uczestnikami w bezpiecznych warunkach.
Dziękujemy za życzenia, które od Państwa otrzymujemy i odwzajemniamy się tym samym
– dużo zdrowia i wytrwałości!

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Ekipa Lighthouse

