
 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,  Drogie Dzieci i Młodzież 

 
Jak co roku prezentujemy Państwu naszą ofertę kolonii letnich w ośrodku Camp Vista 

Poniżej informacje dotyczące kolonii – prosimy o uważne przeczytanie   
 
Program:   Tygodniowy program kolonijny w Vista obejmuje: gry zespołowe tj piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

dwa ognie, king of the jungle itp, pływanie w jeziorze, rowery wodne, kajaki, canoe, łucznictwo, strzelnica 
BB,  spotkania muzyczne, spotkania biblijne, Msze Św na niektórych turnusach, zajęcia rytmiczne, talent 
show, zajęcia rękodzielnicze - arts & crafts, ogniska, udział w pracach obozowych,  wieczory pogodne, 
filmy i inne atrakcje.  

 
Terminy:  
          1-turnus,  26 czer – 1 lipca       wiek 7-12 lat  
  2-turnus,   3 - 8 lipca    wiek 7-12lat 
  3-turnus,  10 - 15 lipca    wiek 8-14 lat 
  4-turnus,  17 - 26 lipca    wiek 8-14 lat – 10 dni (sugerowany dla dzieci, które                                                                                      

      wcześniej  brały udział w Koloniach w Camp Vista) 

  5-turnus,  31 lipca – 5 sierpnia  wiek 8-14 lat 
  
Grupa JC:  Na wszystkie turnusy może przyjechać młodzież, powyżej  14 lat (która brała wcześniej udział w koloniach 

w Camp Vista) i dołączyć do grupy  junior counselor.   
   

Cena: Koszt kolonii w Camp Vista   $620.  Cena Turnusu #4 wynosi $995. Drugie i kolejne dziecko z tej samej 
rodziny mają zniżkę $80. Cena kolonii obejmuje realizację programu, noclegi  i posiłki 

 
Transport: W tym roku ponownie nie bedzięmy mogli korzystać z autokarów gdy chodzi o przyjazd dzieci na kolonie. 

Dzieci należy dowieźć do Camp Vista własnym środkiem lokomocji:   
Przyjazd dzieci na kolonie:      Niedziela - od godziny 3.00pm  4.00pm 
Odbiór dzieci z Camp Vista Turnus #1, #2, #3, #5 :  Piątek  - od godziny 5:30pm - 7:00pm  
Odbiór dzieci z Camp Vista Turnus #4:    Wtorek - od godziny 5:30pm - 7:00pm 
Nie ma przewidzianych zniżek z powodu dowozu uczestników na kolonie własnym środkiem lokomocji. 
 

Rejestracja: Formę rejestracyjną należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres Camp Vista wraz  
z depozytem - czekiem $100 wystawionym na Camp Vista - za jedno dziecko za jeden turnus.   
Nie przyjmujemy kart kredytowych.   Czek powinien być wystawiony na "Camp Vista".   
 

Termin rejestracji:   Zachęcając do nie zwlekania ze zrobieniem rezerwacji nie podajemy terminu, do którego należy 
zarejestrować swoje dziecko. Ilość miejsc na każdy turnus jest ograniczona i ściśle trzymamy się zasady 
nie brania większej ilości dzieci niż tej, do której jesteśmy przygotowani.   
 

Grupy na koloniach:  Dzieci w grupach układamy według wieku. Każda grupa wiekowa (ok 10 dzieci) ma swojego 
opiekuna. Dopuszczamy aby zaprzyjaźnione czy spokrewnione dzieci, których różnica wieku nie jest 
większa niż 2 lata były w jednej grupie. Prosimy pamiętać, że w takich sytuacjach dzieci starsze 
przechodzą do grup dzieci młodszych. Na formie rejestracyjnej można wypisać imiona i nazwiska dzieci, 

które życzeniem uczestnika lub rodzica mają być w jednej grupie. Będziemy starali się ułożyc wszystkie 

zgodnie z życzeniem, nie mniej jednak możemy zagwarantować ułożenie tylko dwóch zgłoszonych imion 

w tej samej grupie 
  
Rezygnacje: Z rejestracji na kolonie można zrezygnować i otrzymać zwrot opłaty, jednak 

kwota zwracana przez Camp Vista podlega następującym regułom:  
   - rezygnacja na 30 lub więcej dni - kwota pomniejszona o $100.00 
   - rezygnacja od 14 do 29 dni - kwota pomniejszona o 50% ceny wyjazdu 
   - rezygnacja na mniej niż 14 dni - kwota nie podlega zwrotowi. 

 
Ubezpieczenie:  Prosimy sprawdzic czy Państwa ubezpiecznie jest honorowane w Stanie Wisconsin.  Dodatkowe    
   ubezpieczenie zdrowotne,  na wypadek rezygnacji z wyjazdu lub jakiekolwiek  inne na czas trwania  
  kolonii można wykupić kontaktując się bezpośrednio z agencją Travel Insured International (lub inną  
  preferowaną przez Państwo) tel: 800-243-3174 lub www.travelinsured.com.  Koszt wynosi ok $35.  
   
 

Informacje uzupełniające są na stronie www.campvista.org. Zastrzegane są możliwości zmian powyższych informacji  
i informacji, ktore zawiera strona internetowa 

 

http://www.campvista.org/

