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Letni Obóz Językowy  

20 lipca – 27 lipca 2022 roku 
Ośrodek Agroturystyczny „Zacisze” 

Sienno 21, 62-402 Ostrowite 

Szanowni Państwo, 

po długim czasie pełnym ograniczeń wynikających z pandemii czekają nas upragnione 

wakacje, w nieco lżejszej atmosferze niż dotychczas. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się 

z ważnymi informacjami dotyczącymi wyjazdu.  

 

DOKUMENTY OBOZOWE 
1) Karta kwalifikacyjna uczestnika z regulaminem – podpisaną 

kartę z regulaminem prosimy dostarczyć na zbiórkę. Plik 

w formacie Word jest dostępny do ściągnięcia pod adresem 

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

• Prosimy pamiętać o punkcie o 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 lub Instagramie. 

2) Ekwipunek uczestnika – lista ekwipunku uczestnika zostanie 

opublikowana po 5 czerwca. 

 

 

 
PRZYJĘCIE PO TEŚCIE  
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). 

Wystarczą testy tzw. kasetkowe, marketowe (wtedy należy okazać 

ten test przy zbiórce). Odnotowujemy tylko fakt przedstawienia 

negatywnego wyniku. Ze względu na wysoką liczebność uczestników 

i wolontariuszy z zagranicy oraz nadal trwający stan zagrożenia 

epidemiologicznego utrzymujemy ten wymóg również w tym roku.   

 

 

ALERGIE, WYMAGANIA ZDROWOTNE I POKARMOWE 
Bardzo prosimy zamieścić w karcie uczestnika oraz przesłać wcześniej 

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 lub 

edukacyjnych. 

http://www.obozletni.pl/
http://www.lighthouse.org.pl/
mailto:kontakt@lighthouse.org.pl
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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 

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 20 lipca 2022 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) Wynik testu (kasetkę z testem/informację w telefonie) – 

tylko do wglądu. 

Wracamy w środę 27 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. 

• kontakt w trakcie trwania obozu: Zofia Gałązka – Lighthouse 

(tel. 661 055 184), Irena Grzeszczak – kierownik obozu (tel. 

609 230 081) 

  
 

Zapraszamy też na naszego instagrama @lighthousepoznan 

 

Do zobaczenia! 
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