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Letni Obóz Językowy  

19 lipca – 26 lipca 2021 roku 
Ośrodek Agroturystyczny „Zacisze” 

Sienno 21, 62-402 Ostrowite 

 

 

Szanowni Państwo, 

ostatnie dni szkoły zdają się przypominać o tym, że zaraz wakacje. W związku z tym, 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi wyjazdu. Ze 

względu na nieustający stan pandemii musieliśmy wprowadzić dodatkowe obostrzenia. 

Liczymy na Państwa zrozumienie. 

 

 

DOKUMENTY OBOZOWE 

1) Karta kwalifikacyjna uczestnika z regulaminem – podpisaną 

kartę z regulaminem prosimy dostarczyć na zbiórkę. Plik 

w formacie Word jest dostępny do ściągnięcia również pod 

adresem www.obozletni.pl oraz www.lighthouse.org.pl.  

• Prosimy pamiętać o punkcie dotyczącym szczepień 

(można załączyć ksero z książeczki zdrowia) oraz stanie 

zdrowia i alergiach. 

• Prosimy również zwrócić uwagę na dodatkową zgodę – na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika. Zgoda ta jest 

konieczna, abyśmy mogli umieszczać zdjęcia z obozu na 

naszej stronie internetowej, przesyłać je uczestnikom oraz 

publikować na profilu na Facebooku. 

2) Oświadczenie rodzica/opiekuna (oświadczenie „COVIDowe”) 

– przesyłamy również oświadczenie, które należy złożyć podczas 

zbiórki, a które jest wymagane zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ 

i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

w 2021 r.  

3) Ekwipunek uczestnika – przesyłamy listę ekwipunku, która 

może się przydać podczas pakowania plecaka. Prosimy zwrócić 

uwagę, że zgodnie z powyższymi Wytycznymi uczestnicy powinni 

być wyposażeni w maseczki na czas obozu. 

http://www.obozletni.pl/
http://www.lighthouse.org.pl/
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PRZYJĘCIE PO TEŚCIE LUB SZCZEPIENIU 

W obozie mogą wziąć udział jedynie uczestnicy zdrowi, u których 

potwierdzono brak zakażenia wirusem albo którzy zostali zaszczepieni. 

1) Test na obecność wirusa SARS-CoV-2 – na zbiórce należy 

przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, który 

wykonany został do 48 godzin przed zbiórką (dokument 

z wynikiem lub informacja w telefonie). Akceptowane są testy 

tzw. kasetkowe (wtedy należy okazać ten test przy zbiórce). 

Odnotowujemy tylko fakt przedstawienia negatywnego wyniku. 

 

ALBO 

 

2) Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 – osoby 

zaszczepione szczepionką dopuszczoną na terenie Unii 

Europejskiej nie muszą wykonywać testu. Konieczne jest jednak 

przyjęcie obu dawek dla szczepionek dwudawkowych (jedna 

dawka wyłącznie przy szczepionce Johnson & Johnson). Nie ma 

znaczenia okres pomiędzy przyjęciem dawki a rozpoczęciem 

obozu. „Karteczkę” od szczepienia, informację z Internetowego 

Konta Pacjenta lub tzw. certyfikat COVIDowy należy okazać na 

zbiórce (wydruk lub informacja w telefonie). Odnotowujemy tylko 

fakt zaszczepienia. 

 

ALERGIE, WYMAGANIA ZDROWOTNE I POKARMOWE 

Bardzo prosimy zamieścić w karcie uczestnika oraz przesłać e-mailem 

na adres kontakt@lighthouse.org.pl (abyśmy mogli się lepiej 

przygotować) poniższe informacje: 

1) Przewlekłe choroby uczestnika, w szczególności choroby 

zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 

2) Alergie, w szczególności pokarmowe oraz alergie na leki,  

3) Informacje o specjalistycznej diecie, 

4) Informacje o innych specjalnych potrzebach zdrowotnych. 

 

 

RACHUNEK ZA UDZIAŁ W OBOZIE 

Jeśli chcą Państwo otrzymać imienny rachunek za udział uczestnika 

w obozie, uprzejmie prosimy o składanie takiej woli mailowo, na adres 

kontakt@lighthouse.org.pl wraz z podaniem danych nabywcy. W treści 

rachunku zostanie wskazana m.in. nazwa wypoczynku, czas jego trwania 

mailto:kontakt@lighthouse.org.pl
mailto:kontakt@lighthouse.org.pl
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oraz imię i nazwisko uczestnika. Dokument zostanie wygenerowany 

elektronicznie, w formacie PDF oraz będzie doręczony na wskazany 

przez Państwa adres e-mail.  

 

 

ZBIÓRKA NA WYJAZD 

Spotykamy się dnia 19 lipca 2021 r. o godzinie 10:30 na parkingu dla 

autobusów Katedry Poznańskiej (ul. Panny Marii). Prosimy, aby 

uczestnika odprowadzał tylko jeden opiekun – pozwoli nam to uniknąć 

dużego skupiska przy zbiórce. Informacja o zbiórce będzie 

potwierdzona na tydzień przed wyjazdem. 

Uczestnik powinien mieć ze sobą: 

1) Wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika z regulaminem, 

2) Oświadczenie „COVIDowe” podpisane przez rodzica/opiekuna 

prawnego, 

3) Wynik testu albo zaświadczenie o szczepieniu – tylko do 

wglądu. 

Wracamy w poniedziałek 26 lipca – przyjazd w to samo miejsce, na 

parking przy Katedrze ok. godz. 12:00 – informacja będzie potwierdzona 

przed dniem powrotu. 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LIGHTHOUSE 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez: 

• formularz na stronie www.lighthouse.org.pl / www.obozletni.pl  

• Facebooka https://www.facebook.com/LighthousePoznan/  

• mailowo kontakt@lighthouse.org.pl. 

• numer telefonu do kontaktu w trakcie obozu znajduje się w 

karcie uczestnika. 

  
 

Zapraszamy też na naszego instagrama @lighthousepoznan 

 

Do zobaczenia! 

 

 

http://www.lighthouse.org.pl/
http://www.obozletni.pl/
https://www.facebook.com/LighthousePoznan/
mailto:kontakt@lighthouse.org.pl
https://www.instagram.com/lighthousepoznan/

