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Słowniczek:
POTOMEK = Wasze DZIECKO / ANIOŁ STRÓŻ, STARSZY PRZYJACIEL = wychowawca, opiekun
PASZPORT= karta uczestnika / TATA DELFINEK = Jarosław Baranowski – odpowiedzialny za wszystko
SPONSOR, PRZODEK = Wy, Rodzice, Opiekunowie prawni
STREFA= nasze biuro podróży i miejsce pobytu w Nowej Wsi Tworoskiej

ZA CO PŁACICIE?
Całkowity koszt udziału w obozie wynosi 1290 pln. Składnikami ceny są:
Wyżywienie, opieka wychowawców, zajęcia z instruktorami, dwie lekcje jazdy konnej dziennie (czas
trwania dostosowany do umiejętności Potomka), organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych,
korzystanie ze sprzętu sportowego, nagrody, ubezpieczenie NNW, marża Strefy i podatek.
Warunki pobytowe
Pokoje 4-5 osobowe, w szczególnych przypadkach 2 osobowe. W pokojach łazienki. Nowoczesna stajnia
(10 boksów) z pełnym zapleczem sanitarnym. Osobne pomieszczenia dla obsługi stajni. Duża wiata.
Osobny domek farmera z aneksem kuchennym i łazienką z WC. Boiska do koszykówki i badmintona.
1500m 2 powierzchni przeznaczonej do zabawy. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu Potomka
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia rancza Baranówka. Oprócz koników będą również 3 psy rasy
podhalańskiej, dwa koty, królik i pozostałe – co przylezie z lasu.
Grupa
Maksymalnie na jednego Anioła Stróża przypada 10 osób (nieco starszych Potomków). Im młodsza
średnia wieku, tym mniejsza grupa. Grupy tworzone są w oparciu o wiek oraz umiejętności Potomków.
Aktywność
W ramach obozu każdy Potomek spędzi dwie lekcje dziennie w siodle (chyba, że instruktor zadecyduje
inaczej, biorąc pod uwagę możliwości Potomka). Czas trwania lekcji nie jest stały, podlega regulacji i
pozostaje w gestii kierownika wyszkolenia. Cały czas do dyspozycji pozostaje Stajnia z zapleczem – tzn,
że program szkolenia obejmował będzie również prace fizyczne: czyszczenie koni, boksów, osprzętu,
pomoc w lonżowaniu młodszych (wszystkie czynności, które Potomek będzie musiał opanować w
stopniu podstawowym, żeby mógł powiedzieć: TAK! W dalszym ciągu lubię Konie). Każdy Potomek
będzie brał udział w zajęciach rekreacyjnych pod okiem Starszego Przyjaciela. W ramach zajęć będzie
mógł: strzelać z łuku, chodzić po taśmie slackliningowej, skakać na batucie, grać w badmintona i inne
gry drużynowe, wykorzystywać gry planszowe. Będzie mógł brać udział w zajęciach plastycznych.
Względy bezpieczeństwa są dla nas kluczowe. Dlatego sprzęt wykorzystywany do organizacji i realizacji
form aktywności jest w całości prywatną własnością Strefy, sprawdzony, bezpieczny.

Starsi Przyjaciele
Są to osoby starannie dobrane przez Tatę Delfinka. Zawsze są to ludzie pogodni, lubiący pracę z dziećmi
i dla dzieci.. Pozostają do dyspozycji w trakcie zajęć, a opiekun grupy obozowej prze 24godziny na dobę.
Wszyscy mają referencję do pracy z dziećmi. Lista kadry wraz z ich uprawnieniami zawsze jest
zgłaszana do Kuratorium Oświaty. Jednak za wszystko odpowiada jednoosobowo organizator.
Kierownik szkolenia - Pani Katarzyna Sołtysik jest doświadczonym instruktorem jeździectwa,
kierunkowo wykształconym podwójnym inżynierem „od hodowli i wyżywienia koni”. Prowadzi zajęcia
również w języku angielskim.

Koniki
Do dyspozycji oddamy 6 sprawdzonych, doświadczonych, spokojnych kucy. Są to koniki różnych ras,
ale o wysokościach średnich (100 – 155 w kłębie). Mamy również konie większe przeznaczone dla
Potomków doskonalących umiejętności jeździeckie.
Posiłki
Karmimy się w kawiarni ośrodka. Obiad zawsze dwudaniowy. Śniadanka i kolacje wykonujemy we
własnym zakresie, z zakupionych przez nas osobiście produktów w ramach dyżurów w kuchni – pod
okiem Szefa Kuchni. W trakcie trwania turnusu non stop będą dostępne wody mineralne. Przewidujemy
przynajmniej raz pieczenie kiełbasek. Menu ustalane jest z Tatą Delfinkiem (proszę o sugestie w tej
sprawie – diety, wegetarianie, weganie). Nie zmuszamy do jedzenia. Staramy się skutecznie namawiać.
Pilnujemy aby Potomek jadł. Jednak za nawyki żywieniowe nie bierzemy odpowiedzialności. Spożywanie
produktów z nadmierną ilością chemii np. chipsy lub cukrów np. cola, napoje energetyzujące nie jest w
Strefie możliwe.
Opieka Medyczna
W trakcie trwania obozu wszelkie sprawy zdrowotne obsługiwać będzie zakontraktowany NZOZ
Każdorazowo, przed przystąpieniem do poważnych działań lekarskich będziemy się kontaktować z
Rodzicami.
Informacja elektroniczna
W trakcie procedur przyjmowania zgłoszeń Organizator wchodzi w posiadanie danych osób zgłaszanych
i zgłaszających (faktury). Organizator wykorzystuje je wyłącznie w celach formalnych określonych
przepisami Prawa o ochronie danych osobowych. W trakcie trwania naszych obozów wykonujemy dużą
ilość fotografii cyfrowych traktowanych jako dokumentacja wspólnej przygody. Zdjęcia będą
umieszczane on line na stronie firmowej Strefy jako bezpośrednia relacja tego co robimy. Jednak w obu
przypadkach Organizator nie wykorzysta w/w faktografii w innych celach. Całość tych działań obok
chęci wiarygodnego, obiektywnego przekazu z realizacji założonego programu poparta jest nadzieją, że
„jak widzicie to nie dzwonicie”. Poważniej – bardzo nam zależy na Waszym komforcie psychicznym,
chcemy, żeby Sponsorzy wiedzieli „co się dzieje” i za co płacą.
Telefony
Używanie telefonów komórkowych w Strefie Delfinkowych Przyjaciół nie jest zakazane, ale potomkowie
proszeni są o korzystanie z nich w chwilach wolnych od zajęć. Nadużywanie tych telefonów skutkować
może określeniem czasu ich używania (np. pomiędzy kolacją a ciszą nocną). Czasami bywa tak, że
potomek, któremu uda się „zapomnieć” o domu rodzinnym, jest „pobudzany” przez stęsknionych i
zatroskanych przodków. Proszę pamiętać, że telefon działa w dwie strony. Oboje rozmówcy powinni
zastanowić się nad konsekwencjami wykręcenia numeru. Cały czas do dyspozycji jest numer
Kierownika Obozu i Starszych Przyjaciół, które wklepujemy w chwilach szczególnych. Najlepiej, gdyby
telefonu Potomkowi nie dawać – my też nie mieliśmy i żyjemy! Za posiadany przez Potomków sprzęt
elektroniczny – w tym telefony – nie bierzemy odpowiedzialności, gdyż jest to Naszym zdaniem sprzęt
zbędny na tego rodzaju obozie. W KAWIARNI znajduje się telefon stacjonarny, którego numer
zostanie podany przed wyjazdem. Będziemy go odbierać w trakcie posiłków.

Referencje
Strefa Delfinkowych Przyjaciół jako przedsiębiorstwo turystyczne jest wpisane do rejestru
Organizatorów Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pod nr 737, a w centralnej ewidencji Ministerstwa
Sportu i Turystyki figuruje pod numerem 06291. Tata Delfinek i Przyjaciele współpracują już w tych
działaniach 23 lata ciągle dążąc do osiągnięcia ideału Anioła Stróża.

Finanse:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata zaliczki 400 pln. Przesyłanie potwierdzeń dokonanych wpłat
nie jest konieczne. Jeśli do tygodnia od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia zaliczka nie zostanie
dokonana zgłoszenie zostanie anulowane (po uprzedniej konsultacji – przypominajka). Zaliczki nie
podlegają zwrotom. Całość wymaganej wpłaty za uczestnictwo w obozie będzie uiszczona do 31. 05.
2018. Brak wpłaty w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału. W przypadku rezygnacji
z udziału z przyczyn niezależnych od płacących (np. choroba) wpłacone środki zostaną zwrócone,
pomniejszone o zaliczkę. Na 14 dni przed obozem zwrot wpłaconych środków odbywać się będzie po
indywidualnych konsultacjach między stronami. W innych przypadkach niż losowe organizator na 14 dni
przed obozem nie zwraca wpłaconych środków finansowych. Na życzenie Sponsora wystawiane będą
faktury VAT marża – ( pkt. 7 Paszport).
Nagrody:
Każdy uczestnik obozu pozna zasady panujące na naszym terenie dzięki czytającym te słowa. Właściwa
postawa, prezentowana kultura osobista, osiągnięcia w ramach szkolenia, czy po prostu uśmiech na
twarzy będą nagradzane od słów, poprzez medale do dyplomów włącznie. Osoby zasługujące na
specjalne wyróżnienie otrzymają imienną rekomendację, którą przekażemy Dyrekcji Szkoły
wyróżnionego Potomka oraz w formie listu gratulacyjnego Sponsorom. Osoby wybitne trzeba stawiać za
wzór, należy promować.
Kary:
W przypadku naruszenia zasad funkcjonowania w grupie uczestnik obozu zostanie stosownie ukarany.
Najłagodniejszą formą kary będzie ustne upomnienie z podaniem informacji do rodziców o
niewłaściwym zachowaniu Potomka. W przypadku rażącego łamania regulaminu tj.: użycia przemocy
fizycznej, samodzielnego oddalenia się z miejsca pobytu, sprawiania problemów wychowawczych i
prezentowania postaw aspołecznych (włącznie z używaniem słów wulgarnych) Potomek będzie usunięty
z obozu w trybie pilnym (bez zwrotu kosztów).
Nie tolerujemy chamstwa i braku kultury. Cieszymy się dobrą opinią, bo serio podchodzimy do
wykonywanych obowiązków, za które pobieramy od Rodziców opłaty. Oczywistym pozostaje dla nas
Priorytet bezpieczeństwa i aktywnego spędzania czasu w dobrze wychowanym towarzystwie. Jeśli macie
jakiekolwiek uwagi na temat potomstwa proszę o udzielenie nam takich informacji. Pomogą one szybciej
poznać „słabe” strony osobowości człowieka, za którego jesteśmy odpowiedzialni w trakcie trwania
turnusu.
Niniejsze opracowanie proszę traktować jak UMOWĘ Prawną. Jeśli po lekturze dalej chcecie pozbyć
się Potomka proszę o czytelny podpis w Paszporcie pkt VI. Podpis ten obie strony traktować będą jako
akceptację całości warunków udziału w naszych obozach. Paszport koniecznie proszę dostarczyć w
oryginale osobiście lub drogą pocztową (adres Strefy) do 31 maja 2018 roku.
Strefa Delfinkowych Przyjaciół / J. Baranowski / ul. Leśniczówka 23 / 42-690 Nowa Wieś Tworoska

