
ZASADY LETNIEGO OBOZU ORGANIZOWANEGO PRZEZ AMERICAN SCHOOL  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

W czasie obozu posługujemy się językiem angielskim; zarówno wychowawcy, lektorzy, ratownik wodny, 
kierownik obozu jak i uczestnicy obozu. Najmłodsi uczestnicy NIE MUSZĄ być na zaawansowanym 
poziomie, aby przyjechać na nasz obóz. 

Młodsze dzieci mają się przede wszystkim osłuchać z językiem angielskim, zanurzyć w amerykańskim 
świecie, lepiej rozumieć zdania w tym języku, nauczyć nowych słówek. 

Jeśli chodzi o starsze dzieci i młodzież motywujemy ich do nieustannego posługiwania się językiem 
angielskim.  

TELEFONY KOMÓRKOWE 

Pierwszego dnia obozu dzieci wyłączają telefony i przekazują je kierownikowi obozu. Telefony i tablety 
są przechowywane w depozycie u kierownika obozu. Uczestnicy obozu otrzymują telefony co 3 dni, w 
czasie wolnym po obiedzie i mogą kontaktować się z rodzicami.  

Młodsze dzieci mogą skontaktować się z rodzicami ewentualnie częściej niż co 3 dni w przypadku 
tęsknoty lub w przypadku wyjazdu na pierwszy obóz- wystarczy zgłosić się do kierownika. Rodzice mogą 
swobodnie kontaktować się z kierownikiem obozu w razie pytań na temat dziecka. Tel.: 796-070-553 

W przypadku jeśli na dzień otrzymania telefonów przypada wycieczka lub spacer do sklepu, dzieci 
otrzymują telefony w czasie wolnym po kolacji.  

REGULAMIN 

Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, który stanowi integralną część umowy 
podpisanej przez rodzica. Regulamin dodatkowo znajduje się w każdym pokoju w pensjonacie, w którym 
zakwaterowani są uczestnicy obozu.  

Uczestnicy zapoznają się z regulaminem i podpisują regulamin pierwszego dnia obozu.  

Po otrzymaniu umowy i regulaminu drogą mailową prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami.  

SKLEP 

Uczestnicy obozu mają możliwość udania się do sklepu co 2 lub 3 dzień w grupie tylko i wyłącznie pod 
opieką wychowawcy o wyznaczonej godzinie (zazwyczaj po obiedzie).  

ODWIEDZINY 

Zalecamy brak odwiedzin w czasie obozu z uwagi na metodę zanurzeniową stosowaną podczas obozu 
(nieprzerwany kontakt z językiem angielskim) i częsty rozstrój emocjonalny dziecka po wizycie rodziców.  

Natomiast jeśli rodzic koniecznie musi odwiedzić dziecko,  wyznaczonym terminem odwiedzin w czasie 
obozu jest niedziela w czasie wolnym, po obiedzie.  

Każdy rodzic proszony jest o uprzednie poinformowanie kierownika o zamiarze odwiedzin dziecka.  

Tel.: 796-070-553 

Zasadą obozu jest wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych oraz poszanowanie cudzej 
własności, godności osobistej drugiego człowieka oraz jego przekonań. 

 


