–
1. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO ZAKWATEROWANIA W POKOJU KOLEGÓW/KOLEŻANEK?
Jak najbardziej. Wspólne zakwaterowanie deklarujemy w „Karcie Kwalifikacyjnej” lub mailowo nie później
niż na tydzień przed rozpoczęciem danego obozu. Pokoje podczas Obozu Zima 2k18 będą 2 lub 3 osobowe.
2. CZY PLANUJECIE DRUGIE ŚNIADANIE DLA UCZESTNIKÓW?
Podczas śniadania wspólnie z kadrą wychowawców uczestnicy będą przygotowywać wyprawkę na stok.
3. GDZIE BĘDZIE PRZECHOWYWANY SPRZĘT UCZESTNIKÓW?
Sprzęt narciarski/snowboardowy będzie przechowywany w hotelu, w specjalnie wyznaczonym do tego celu
miejscu.
4. CZY BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYMIENNIE KORZYSTAĆ Z NART LUB SNOWBOARDU?
Ze względów organizacyjnych i szkoleniowych (poza szczególnymi przypadkami) nie przewidujemy zmian
dyscyplin na stoku. Zajęcia na stoku nie są Zajawkami do codziennego, indywidualnego wyboru 
5. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SALA GIMNASTYCZNA?
Sala gimnastyczna, z której będziemy korzystać znajduje się 2 km od hotelu. Dowozić nas do niej będzie
autokar, który przez cały okres wyjazdu będzie do naszej dyspozycji.
6. CZY INSTRUKTORZY BĘDĄ PILNOWAĆ, ABY DZIECI SMAROWAŁY SIĘ KREMEM NA STOK?
Kadra będzie przypominała i sprawdzała, czy uczestnicy w siarczyste mrozy są wysmarowani kremem 
7. CZY DZIECKO MOŻE ZABRAĆ ULUBIONĄ ZABAWKĘ, KSIĄŻKĘ?
Pewnie, dziecko może zabrać ulubioną książkę lub zabawkę. Należy zwrócić jedynie uwagę, aby dziecko nie
zabierało cennych rzeczy, które podczas obozu mogą ulec uszkodzeniu lub zgubieniu. Młodszym dzieciom
warto zapakować ulubionego pluszaka do zasypiania 
8. CO Z TELEFONAMI PODCZAS OBOZU?
Odradzamy wyposażanie dzieci w telefony komórkowe. Na miejscu będzie dostępny telefon obozowy
„Q-Mobile” służący do kontaktu między rodzicami-dzieckiem/kadrą. Każdy uczestnik w czasie wolnym po
obiedzie lub kolacji będzie mógł skorzystać i zadzwonić do rodziców. Rodzice oczywiście w razie chęci mogą
dzwonić na numer obozowy i prosić o kontakt z dzieckiem bądź wychowawcą.
Telefony zabrane przez uczestników po przyjeździe zostaną zdeponowane u kadry i w razie chęci wydawane
uczestnikom na czas sjesty poobiedniej lub chillout’u po kolacji wyłącznie do kontaktu z rodziną :)
9. 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 10 zł na dzień powinna być wystarczająca chyba, że uczestnik
planuje obkupić się Qumpelskimi gadżetami :D 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.
10. CZY MACIE JAKIEŚ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW W SKLEPIKU?
Zgodnie z naszą filozofią, która zakłada wspieranie rozsądnych nawyków żywieniowych, podczas obozu
dzieci mają zakaz kupowania słodkich napojów gazowanych, energetyków, chipsów czy śmieciowych
słodyczy.
11. W JAKICH ODSTĘPACH CZASOWYCH BĘDĄ POSIŁKI? CZY DZIECKO NIE BĘDZIE GŁODNE MIEDZY NIMI?
Posiłki będą w odstępach ok. 5-godzinnych. W razie potrzeby będziemy uzupełniać kalorie w formule
„Metoda na Głoda”, czyli przegryzając kanapczunię z herbatką 
12. CZY PODCZAS ZBIÓRKI PRZEDWYJAZOWEJ BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ POROZMAWIANIA Z WYCHOWAWCĄ?
Będzie okazja na krótką rozmowę, jednak nie wszyscy Wychowawcy będą na zbiórce w Gdańsku.
Zachęcamy do umieszczenia kluczowych informacji, wskazówek w Karcie Kwalifikacyjnej uczestnika, które
ułatwiają kadrze właściwie pełnić swoje funkcje. Jeżeli karta została już złożona, zawsze można podesłać
mailem na kontakt@qumple.pl :)
13. JAK WYGLĄDA TYPOWY DZIEŃ OBOZOWY?
Typowy dzień podczas obozu to 4 Zajawki oddzielone posiłkami – narty lub snowboard, dwie Zajawki do
wyboru i autorska Impreza po kolacji. Pobudka planowana jest w okolicach 7:00, natomiast cisza nocna
około godz. 21:30.

14. JAKI JEST NAJLEPSZY CZAS NA ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ Z DZIECKIEM?
Zdecydowanie sjesta poobiednia (w przypadku „Dnia Koguta”) jest optymalną porą na kontakt z dzieckiem,
ewentualnie chillout time po kolacji. W szczególności unikamy rozmów w późnych godzinach wieczornych,
bowiem jest to czas nasilającego się uczucia tęsknoty za domem. Szczegółową rozpiskę dnia uczestnika a
tym samym godziny sjesty i chillout’u opublikujemy na www i fejsbuku Qumpli.
15. ILE CZASU TRWAĆ BĘDZIE PODRÓŻ I SKĄD DOWIEMY SIĘ, ŻE AUTOKAR BEZPIECZNIE DOTARŁ NA
MIEJSCE?
Przewidywany czas podróży z Gdańska do Korbielowa to ok. 9-10 godzin. Po dojechaniu na miejsce na
naszej stronie www.qumple.pl oraz fejsbuku www.facebook.com/qumplePL
pojawi się stosowny
komunikat.

16. CZY PODCZAS PODRÓŻY PRZEWIDZIANY JEST POSIŁEK?
Tak, planujemy co najmniej 3 dłuższe postoje na posiłki – drugie śniadanie (prowiant), postój na ciepłą
zupkę w przydrożnej knajpce i kolejny na drugą część prowiantu. Natomiast po dojeździe do hotelu,
uczestnicy od razu udają się na obiadokolację.

17. 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 w pochłanianiu wartościowych kalorii wspomagać
nas będzie program motywacyjny „Pożeracz Witamin”. Generalnie mamy zasadę, że na ile to możliwe –
zachęcamy dzieci do jedzenia, ale zdecydowanie nie zmuszamy w razie oporu materiału :)
18. 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 uzupełnione kursem wychowawcy kolonijnego.
19. CZY DZIECI MOGĄ ZABRAĆ TABLET, LAPTOP?
Unikamy zabierania sprzętów tego typu, jednak w przypadku zimowego wyjazdu taki sprzęt może przydać
się na czas podróży która trochę potrwa... Na miejscu jednak obóz 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” 

20. JAKIE RZECZY I W JAKICH ILOŚCIACH NALEŻY SPAKOWAĆ DZIECKU NA OBÓZ?
Lista konkretnych rzeczy wraz z ilością znajduje się w „Liście do Q” oraz na naszej stronie www.qumple.pl
w zakładce „Dla Rodziców” – „Dokumenty do pobrania”. Znajdują się tam także wskazówki dotyczące
pakowania. Baaardzo zachęcamy do pakowania się zgodnie z przygotowaną listą i podpisania nazwiskiem
wszystkich rzeczy :)

21. 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 

22. GDZIE ZNAJDĘ FOTORELACJE?
Codzienne
relacje
zdjęciowe
znajdą
Państwo
na
naszej
fejsbukowej
stronie
(www.facebook.com/qumplePL). Jeżeli technologia pozwoli, fotorelacje pojawia się także na stronce
www.qumple.pl w wyjeżdżanej zakładce po prawej stronie ekranu – „Fotorelacje”. Zdecydowanie
zachęcamy do polubienia fb stronki Q dzięki czemu nic co ciekawe Państwu nie umknie 

23. 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 obozu. W przeciwieństwie do „sztywnego” planu lekcji w

szkole czy typowych kolonii, podczas Qumpli uczestnicy samodzielnie będą wybierać dwie Zajawki zgodnie
z ich zainteresowaniami i humorami 

24. CZY NA MIEJSCU BĘDZIE ZAPEWNIONA OPIEKA MEDYCZNA?
Tak – w najbliższych placówkach medycznych. Przez cały czas trwania obozu dysponujemy własnym
transportem, który w każdej chwili może być wykorzystany w razie potrzeby wizyty u specjalisty w
okolicznej przychodni lub szpitalu.

25. CZY PRZEWIDUJECIE ODWIEDZINY RODZICÓW PODCZAS OBOZU?
Podczas krótkiej, tygodniowej edycji Zima 2k18 nie przyjmujemy Rodziców w odwiedziny 

26. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU I POWROTU DZIECKA Z OBOZU?
Wszelkie informacje organizacyjne zostały dołączone do „Listu do Q”, a także znajdują się na naszej stronie
www.qumple.pl w zakładce „Dla Rodziców” – „Dokumenty do pobrania”.
27. JAK LICZNE BĘDĄ GRUPY ZAJĘCIOWE NA STOKU?
Staramy się, aby na jednego instruktora na stoku nie przypadało więcej niż 10 osób. Jest to jednak zależne
od rozkładu dyscyplin i zaawansowania zapisanych uczestników, także w wyjątkowych sytuacjach instruktor
może mieć pod opieką 11 czy 12 osób.
28. NA JAKIM STOKU BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ JAZDA NA NARTACH/DESCE? JAK SIĘ TAM DOSTANIECIE?
Będziemy bawić się na stokach Ośrodka Narciarskiego Pilsko :) Na stok dowiezie nas nasz Pan Autokar :D
29. CZY DZIECI MUSZĄ MIEĆ DWA KOMPLETY ODZIEŻY NA STOK?
Przewidzieliśmy dla Uczestników Zajawki i Imprezy na śniegu, także poza stokiem. Jeżeli jest szansa, że
odzież dziecka po stoku może być przemoczona warto zaopatrzyć Uczestnika w dodatkowy komplet.
30. CZY DZIECI BĘDĄ W JAKIŚ SPOSÓB OZNACZONE NA STOKU?
Nasi Uczestnicy będą poruszać się na stoku w kolorowych znacznikach opisanych logiem Qumpli i numerem
telefonu do szefa :)
31. CZY CAŁY OBÓZ JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWA NA STOKU?
Zajęcia na stoku odbywają się przed („Dzień Koguta”) lub po obiedzie („Dzień Sowy”). Grupy zajęciowe na
zmianę każdego kolejnego dnia zostają Kogutami lub Sowami co oznacza, że połowa Qumpli jednocześnie
przebywa na stoku, a druga połowa ma Zajawki do wyboru w hotelu lub na hali :)
32. CZY WYPOCZYNEK ZGŁOSZONY JEST DO KURATORIUM I CZY BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA
FAKTURY?
Wypoczynek został zgłoszony i jest już zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty pod nr 5266/POM/2018. W
przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o wysłanie maila na kontakt@qumple.pl z danymi do faktury.

