
 

 

 

1. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO ZAKWATEROWANIA W POKOJU KOLEGÓW/KOLEŻANEK? 

Jak najbardziej. Wspólne zakwaterowanie deklarujemy w „Karcie Kwalifikacyjnej” lub mailowo: 

kontakt@qumple.pl, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego Turnusu. 

Domki w edycji Lato 2k18 są 5- lub 6-osobowe z możliwością umieszczenia tzw. „dostawek” i 

zakwaterowania łącznie 8 osób. Dodatkowo do naszej dyspozycji pozostaje pawilon hotelowy z 25 

miejscami w pokojach 2- lub 3-osobowych. 

2. CZY DZIECKO MOŻE ZABRAĆ ULUBIONĄ ZABAWKĘ, KSIĄŻKĘ? 

Pewnie, dziecko może zabrać ulubioną książkę lub zabawkę. Należy zwrócić jedynie uwagę, aby nie 

zabierało cennych rzeczy, które podczas obozu mogą ulec uszkodzeniu lub zgubieniu. Młodszym 

dzieciom warto zapakować ulubionego pluszaka do zasypiania ☺ 

3. CO Z TELEFONAMI PODCZAS OBOZU? 

Telefony zabrane przez uczestników po przyjeździe zostaną zdeponowane u kadry i w razie chęci 

wykonania telefonu do rodziców wydawane uczestnikom na czas sjesty poobiedniej. Dodatkowo do 

dyspozycji każdego uczestnika oraz rodziców udostępniony zostanie tzw. Q-Mobile, czyli telefon 

obozowy służący do kontaktu między rodzicami-dzieckiem/kadrą. W tym sezonie dostępne będą dwa 

numery telefonu, które zostaną opublikowane na naszym fanpejdżu najpóźniej w dniu wyjazdu. 

Należy pamiętać, że kontakt z dzieckiem możliwy jest wyłącznie w czasie sjesty poobiedniej. 

4. JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZAĆ DZIECKU NA KIESZONKOWE? 

Nie należy przesadzać z ilością gotówki, bowiem uczestnicy będą mieli zagwarantowane zarówno 

bogate posiłki, jak i dodatkowe atrakcje. Kwota około 10 zł na dzień jest w zupełności wystarczająca. 

Polecamy przygotować rozmienione pieniądze w opisanej kopercie (nazwisko imię, kwota) i 

przekazać je kierownikowi autokaru podczas zbiórki przedwyjazdowej. Dzięki temu pieniążki będą 

bezpieczne i stopniowo wydawane przez uczestników bez ryzyka ich utraty czy zagubienia. 

5. CZY MACIE JAKIEŚ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW W SKLEPIKU? 

Zgodnie z naszą filozofią, która zakłada kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, podczas 

obozu dzieci mają zakaz kupowania napojów gazowanych, energetyków, chipsów czy śmieciowych 

słodyczy.  

6. W JAKICH ODSTĘPACH CZASOWYCH BĘDĄ POSIŁKI? CZY DZIECKO NIE BĘDZIE GŁODNE MIEDZY 

NIMI? 

Posiłki będą w odstępach 5- godzinnych. Dodatkowe przekąski czyli podwieczorek i wieczorna 

„metoda na głoda” pozwolą uzupełnić spalone kalorie :) 
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7. CZY PODCZAS ZBIÓRKI PRZEDWYJAZOWEJ BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ POROZMAWIANIA Z 

WYCHOWAWCĄ? 

Może być taka okazja, natomiast część Kadruni już wcześniej wyjeżdża do Łapina przygotowywać 

ośrodek oraz bazę sportową. Można jednak przygotować informacje w formie pisemnej która 

zostanie przekazana wychowawcy. Jeżeli to wciąż mało, w celu przekazania istotnych informacji 

sugerujemy kontakt telefoniczny wieczorem w dniu przyjazdu (telefon obozowy – Q-Mobile). 

8. JAK WYGLĄDA TYPOWY DZIEŃ OBOZOWY? 

Typowy dzień podczas obozu to pięć ambitnych Zajawek oddzielonych posiłkami – dwie Zajawki po 

śniadaniu, dwie po obiedzie i jedna w formie Imprezy Wieczornej  po kolacji. Pobudka planowana jest 

w okolicach 7:30-8:00, natomiast cisza nocna około godz. 21:30. 

9. JAKI JEST NAJLEPSZY CZAS NA ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ Z DZIECKIEM? 

Zdecydowanie sjesta poobiednia jest optymalną porą na kontakt z dzieckiem. Nie praktykujemy 

rozmów w godzinach wieczornych, bowiem jest to czas nasilającego się uczucia tęsknoty za domem 

☺ 

10. ILE CZASU TRWAĆ BĘDZIE PODRÓŻ I SKĄD DOWIEMY SIĘ, ŻE AUTOKAR DOTARŁ NA MIEJSCE? 

Przewidywany czas podróży z Gdańska do Łapina to ok. 40 min, natomiast z Warszawy do Łapina 

razem z postojami to ok. 6 godzin. Po dojechaniu na miejsce na naszym  fanpejdżu 

www.facebook.com/qumplePL  pojawi się stosowny komunikat. 

11. W JAKI SPOSÓB DZIECI BĘDĄ DOPILNOWYWANE PODCZAS POSIŁKÓW? 

Dzieci będą spożywały posiłki zawsze w obecności wychowawcy przy jednym stole. Opiekun będzie 

dbał o to, aby dziecko zjadało odpowiedni posiłek. Dodatkowo do pochłaniania wartościowych kalorii 

wspomagać nas będzie program motywacyjny „Pożeracz Witamin”. 

12. JAKIE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE MAJĄ WYCHOWAWCY? 

Nasi instruktorzy-wychowawcy na co dzień pracują z dziećmi w wieku szkoły podstawowej. Od kilku 

sezonów tworzą także zgrany zespół podczas wakacyjnych obozów aktywnego wypoczynku. Są to 

osoby odznaczające się dużym dystansem do siebie, zapałem, cierpliwością  i „zacięciem” 

pedagogicznym ☺ Formalnie posiadają kwalifikacje nauczycielskie, trenerskie oraz kursy 

wychowawcy kolonijnego. 

13. GRAFIK DNIA JEST BARDZO INTENSYWNY, CZY DZIECI NIE BĘDĄ PRZEMĘCZONE NA OBOZIE? 

Specyfika programu obozów Qumple daje możliwość wyboru uczestnikom aż dwóch Zajawek 

każdego dnia. Dzięki temu dzieci mogą przeplatać intensywne zajęcia mniej wymagającymi fizycznie – 

technicznymi, artystycznymi i naukowo-doświadczalnymi. Zajęcia będziemy dostosowywać do 

aktualnych warunków pogodowych i w przypadku wysokich temperatur będziemy często odwiedzać 

tzw. „wodopoje” i kierować się w stronę portu i kąpieliska.  
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14. CZY DZIECI MOGĄ ZABRAĆ TABLET, LAPTOP? 

Unikamy zabierania sprzętów tego typu. Obóz Qumple ma być miłą odskocznią od wynalazków 

technologicznych. W formule „Qumple” zależy nam, aby uczestnicy jak najwięcej czasu spędzali ze 

sobą, zdobywali nowe przyjaźnie i uczyli się bawić w grupie zamiast izolować z „wirtualnym 

przyjacielem” ☺ 

15. CZY RODZEŃSTWO W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH/OBOZACH TEMATYCZNYCH BĘDZIE 

MIAŁO OKAZJĘ SIĘ SPOTYKAĆ? 

Oczywiście, będzie okazja do spotkań w czasie sjest, przerw między zajęciami,  a także podczas 

wspólnych imprez wieczornych. Nie będą jednak mogli uczestniczyć razem w przygotowanych 

zajawkach, ponieważ wybór zajęć dla każdej grupy wiekowej odbywa się oddzielnie.  

16. JAKIE RZECZY I W JAKICH ILOŚCIACH NALEŻY SPAKOWAĆ DZIECKU NA OBÓZ? 

Lista konkretnych rzeczy wraz z ilością została wysłana w formie „Listów do Q” oraz znajduje się na 

naszej stronie w zakładce „Dla Rodziców” → „Dokumenty”.  Znajdują się tam także cenne wskazówki 

dotyczące pakowania.  

17. CZY DZIECI MUSZĄ ZABRAĆ ZE SOBĄ ŚPIWÓR? 

Nie ma takiej potrzeby chyba, że spanie w śpiworze jest jednym z największych obozowych pragnień 

:D  

18. CZY KADRA PILNUJE DBANIA O HIGIENĘ TAK MŁODSZYCH JAK I STARSZYCH DZIECI? 

Kadra jest uczulona na tym punkcie i pilnuje mycia zębów czy  zażywania kąpieli w czasie toalety 

wieczornej. Młodsze dzieci mogą liczyć na pomoc w otwarciu żelu pod prysznic, ustawieniu właściwej 

temperatury wody, umyciu czy rozczesaniu włosów ☺ 

19. CZY ZAJĘCIA Z KAJAKÓW, ŻAGLÓWEK I WINDSURFINGU BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA GŁĘBOKIEJ 

WODZIE? 

Zdecydowanie tak. Dzieci podczas zajęć na wodzie będą zabezpieczone kamizelkami asekuracyjnymi i  

wcale nie muszą być świetnymi pływakami, żeby się bezpiecznie i fantastycznie bawić  na wodzie ☺ 

20. CO Z KLESZCZAMI? PILNUJECIE UŻYWANIA ŚRODKÓW PRZECIW NIM? 

Spraye na komary i kleszcze znajdują się na liście rzeczy do zabrania. Pierwszego dnia obozu 

wychowawca zbiera specyfiki od uczestników i podczas wyjść na zajęcia w terenie czy imprezy 

wieczorne samodzielnie spryskuje nimi uczestników. Nie pozostawiamy sprayów uczestnikom, gdyż 

zwykle używane są w niewłaściwych celach ☺ Osobą odpowiedzialną za usuwanie kleszczy będzie 

wykwalifikowana Pielęgniarka, która będzie wyłącznie do naszej dyspozycji. 

21. GDZIE ZNAJDĘ FOTORELACJE? 

Codzienne relacje zdjęciowe znajdą Państwo na naszej fejsbukowej stronie 

www.facebook.com/qumplePL. Zachęcamy do zalajkowania naszego fejsbukowego Fanpage’a, dzięki 

czemu nic co ciekawe Państwu nie umknie ☺  
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22. CZY DZIECI BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO WYBORU ATRAKCJI W CIĄGU DNIA? 

Podczas tworzenia oferty „Qumple” założyliśmy możliwie maksymalną decyzyjność  uczestników co 

do tego co chciałyby robić w trakcie wymarzonego wypoczynku. W przeciwieństwie do „sztywnego” 

planu lekcji w szkole czy innych „koloniach”, podczas Qumpli uczestnicy samodzielnie wybierają 

grupy tematyczne oraz codziennie dwie zajawki zgodne z ich zainteresowaniami i humorami ☺ 

23. JAK WYGLĄDA OPIEKA MEDYCZNA? 

Podczas trwania obozu w ośrodku do naszej dyspozycji będziemy mieli wykwalifikowaną 

Pielęgniarkę. Dodatkowo przez cały czas trwania obozu dysponujemy własnym transportem, który w 

każdej chwili może być wykorzystany w razie potrzeby wizyty u specjalisty w miejscowej przychodni 

lub szpitalu. 

Jeżeli Państwa pociecha przyjmuje na stałe leki, prosimy przygotować dokładną, pisemną instrukcję 

ich podawania dla Pani Pielęgniarki. Wszystkie leki, łącznie z witaminą C, lądują właśnie u niej. 

24. CZY PRZEWIDUJECIE ODWIEDZINY RODZICÓW PODCZAS OBOZU? 

Zdecydowanie nie i będziemy baaaardzo tego pilnować. Dla dobra dzieci, zwłaszcza tych 

najmłodszych rezygnujemy z odwiedzin w trakcie turnusu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa 

Rodziców w uroczystym zakończeniu imprezy ostatniego dnia turnusu.  

25. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU I POWROTU DZIECKA Z OBOZU? 

Informacje organizacyjne znajdują się na naszej stronie w zakładce „Dla Rodziców” → „Dokumenty”.  

Dodatkowo, informacje te zostały wysłane do każdego z uczestników wraz z Listem do Q. 

26. ILU UCZESTNIKÓW I KADRY PLANUJECIE NA POSZCZEGÓLNYCH TURNUSACH? 

Na turnus 1 i 2 wyjeżdża z nami blisko 150 uczestników oraz około 20 osób kadry. 

27. KIEDY DZIECI WYBIERAJĄ GRUPY TEMATYCZNE QUMPLI? 

Uczestnicy deklarują grupę tematyczną Qumpli podczas zapisów na obóz w karcie kwalifikacyjnej, 

ewentualnie mailowo najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem turnusu. Wszelkie informacje 

na temat dostępnych grup tematycznych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 

www.qumple.pl 

Każdego dnia Uczestnicy mają dwie Zajawki zgodnie z wyborem grupy tematycznej. Dwie pozostałe 

Zajawki wybierają samodzielnie z przygotowanej przez nas puli. Na pewno będą zadowoleni ☺ 

28. DOWOZIMY OSOBIŚCIE DZIECKO NA OBÓZ, O KTÓREJ GODZINIE POWINNIŚMY BYĆ NA 

MIEJSCU? 

Zarówno przy okazji wyjazdu na 1 jak i 2 turnus zapraszamy do ośrodka w Łapinie ok. godz. 13:00-

14:00, czyli po tym jak autokary z dziećmi dojadą na miejsce.  

W dzień powrotu z obozu zapraszamy ok. 9:00 – będzie okazja zwiedzić ośrodek i uczestniczyć w 

oficjalnym zakończeniu obozu, po czym po załatwieniu formalności będzie można odebrać 

Uczestnika. 

 

 

 



 

 

29. JAK LICZNĄ GRUPĘ DZIECI BĘDZIE MIAŁ POD OPIEKĄ WYCHOWAWCA? 

Praktycznie wszystkie grupy będą liczyć ok. 10 Uczestników. Niektóre, wyjątkowe grupy mogą być 

nieco mniejsze lub większe ☺ 

30. CO TO JEST „PIANKA DO ZAJĘĆ” WODNYCH W LIŚCIE RZECZY DO ZABRANIA? 

To element garderoby dzięki któremu bardzo atrakcyjne Zajawki Wodne (Windsurfing, Topazy, Kajaki 

Funny) będą mogły odbywać się bez względu na warunki pogodowe. No, może z wyjątkiem burzy ☺ 

Piankę z krótkimi rękawami i nogawkami w rozsądnej cenie można kupić w sklepie typu Decathlon. 

Należy tylko zwrócić uwagę, aby pianka była dobrze dobrana – powinna być obcisła, przyległa do 

ciała, ale jednocześnie powinna umożliwiać swobodne ruchy :) 

Zgodnie z listą rzeczy do zabrania Uczestnicy, którzy wybrali grupę tematyczną Qumpli Papaya 

zabierają ze sobą piankę z długim rękawem i nogawkami. 

31. W JAKI SPOSÓB WPAJACIE DZIECIOM ZDROWE NAWYKI I MOTYWUJECIE DO AKTYWNOŚCI? 

Na Qumplach realizujemy tzw. „Motywatorki”, czyli liczne programy zachęcające do zdrowego 

odżywiania, utrzymywania porządku, wykorzystywania narzędzia „rozmowa” do rozwiązywania 

problemów oraz rozwoju sprawności, zainteresowań i zawiązywania przyjaźni. To tak w 

telegraficznym skrócie ☺  

32. CZY ZAPEWNIACIE DODATKOWE „NAWADNIANIE” W GORĄCE DNI? 

W ramach Qumpelskiego „Wodopoju” dzieci w gorące dni mogą uzupełnić zabrany z domu bidon 

wodą. Intensywne zajęcia sportowe na lądzie także obowiązkowo przerywamy na wycieczki do 

„Wodopoju”. 

Chłodniejszych dni nie planujemy, jednak gdyby jakimś cudem taki nastał wówczas w wodopoju 

pojawi się ciepła herbatka, która rozgrzeje naszych Uczestników od środka ☺ 

33. CO ROBIĆ, KIEDY DZIECKO NA OBOZIE NIE BĘDZIE DZWONIĆ KILKA DNI Z RZĘDU? 

Cieszyć się urlopem ☺ Najpewniej dziecko tak dobrze bawi się z Qumplami, że każda chwila jest dla 

niego na wagę złota ☺  

 

Wszystkie miejsca na letnią edycję Qumpli 2k18 rozeszły się jak świeże bułeczki, ale 

serdecznie zapraszamy do wpisywania się na listę rezerwową a w przyszłości – klepania 

miejsc zanim zrobią to inni! :)  

 

 

 

 

 

 


