На лагер с Увекинд

мога
спортувам ...

...

участвам ...

Обществото на лагеруващите Uwekinder всяка
година се променя и нараства с нови ентусиасти, но
основната причина за участие е винаги една: да ходиш
на лагер е ЗАБАВНО !!!
В клас, в училище на двора, винаги сме у дома, в
позната среда, винаги броим минутите, часовете. Да
ходим на училище извън тази среда е различно,
интересно, ново и весело.

Грижа се

искам...
...помагам
Децата в Увекинд обичат да общуват, да ходят на походи,
да плуват, да опознават далечни земи, да се катерят, да карат
сноуборд и ски, да ядат сладолед, да приемат
предизвикателства или просто да мързелуват, да са заедно
извън дома, в голямото семейство на Увекинд.
Така всеки става по-загрижен за другите и има
възможността да опознава и преживява света извън класната
стая.
Затова лагерите на Увекинд не са просто дни, прекарани
извън дома, те са част от обучението и възпитанието на нашите
деца!

Ако детето Ви участва в нашите лагери за първи
път, вероятно имате различни въпроси. Надяваме се с
информацията, която ще ви предложим, да успеем да
отговорим на тях!

В следващите редове сме се опитали да обхванем различните аспекти на
едно преживяване, наречено ЛАГЕР, като Ви представим накратко особеностите
около пътуването, грижата за децата, за тяхното здраве и хранене и организацията
на различните дейности.

Пътуване
По време на пътуването децата са придружени от учители, към
които могат да се обръщат при необходимост.

Информирайте придружоаващите учители и медицинската сестра, ако детето Ви
изпитва дискомфорт по време на пътуване.
Пригответе малка раничка с вода, дъвки или бонбони.
Не е необходимо да давате на детето си допълнителна храна (сандвичи, солети и др),
защото предвиждаме хранене веднага след настаняването в хотела.

Дневен режим и грижа за децата
Освен пълноценното и позитивно прекарване на децата, за нас
е изключително важна и тяхната сигурност. На нашите лагери винаги
има достатъчен брой придружители и инструктори, както и
медицинска сестра.

Ежедневието на един лагер е организирано така, че децата да получават ясни
инструкции и съдействие от възрастен при подготовката за различните дейности, в грижата
за личните вещи, дрехи и багаж, по време на хранене, при подготовка за сън, къпане и др.
През деня децата са винаги под наблюдението на възрастен. Учителите проверяват
стаите на определен период от време и през нощта.

Ски и сноуборд, плуване, походи в
планината
Ние работим от дълги години с правоспособни ски и сноуборд
инструктори, спасители и планински водачи, които познаваме добре.

Всички те познават нашите деца и изискванията ни към провеждането на различни
обучения и outdoor дейности. Когато децата са в планината, на пистата или в плувния
басейн, с тях освен инструктори, винаги има и преподаватели от Увекинд. Това прави
всеки Увекинд лагерник спокоен и уверен и превръща прекарването в нещо уникално,
любимо и незабравимо.

Здраве и хранене
С децата и учителите на Увекинд винаги пътува и една от
медицинските ни сестри.

Всички деца, които се включват в лагерите, трябва да са здрави. Преди
заминаването на лагер родителите получават бланка, чрез попълването на която
информират сестрата за здравословното състояние на детето, както и ако има някакви
особености в храненето, съня и др.
Учителите и медицинската сестра следят постоянно как се хранят децата и какво е
тяхното здравословно и емоционално състояние.

Комуникация
По време на лагера можете да се свързвате с придружаващите учители, чиито
телефонни номера ще получите чрез съобщение преди началото на лагера. Ако Вашето
дете има мобилен телефон, то може да го вземе със себе си като спазва правилата за
ползване.
Мобилният телефон на детето Ви ще е в него по време на пътуването. След
настаняването в хотела, телефоните се съхраняват от учител. Всеки ден (обикновено в
края на следобедните занимания) децата получават телефоните си и могат да се обадят
на своите родители, за да разкажат за изминалия ден.

