
Najczęściej zadawane pytania dotyczące półkolonii na 

Termach Maltańskich, organizowanych przez Szkołę̨ 

Pływania Fregata Swimming: 

 

1. Ilu opiekunów pracuje podczas turnusów?  

Na turnus przypada 6 opiekunów (max.15 uczestników na 1 dorosłego).  

2. Ile jest grup?   

  Uczestnicy zostają podzieleni na 2 grupy.   

3. Jak podzielone są dzieci?   

   Dzieci dzielimy ze względu na wiek – grupa I (6-8 lat) – grupa II (9-12 lat).   

4. Ilu jest instruktorów na basenie?   

Na basenie jest 3 instruktorów pływania.   

5. Czy basen jest codziennie?   

Tak, zajęcia na basenie odbywają̨ się̨ codziennie od 9:00 do 12:00 (w tym 1,5 h zajęć́ z 

instruktorem i 1,5 zajęć́ w części rekreacyjnej Term Maltańskich).   

6. Ile dzieci przypada na jednego dorosłego na zajęciach na basenie?   

Uczestników na basenie pilnują opiekunowie oraz instruktorzy pływania, którzy prowadzą 

zajęcia w maksymalnie 11 osobowej grupie.   

7. Czy dziecko może nie iść́ na basen?   

Nie, dziecko każdego dnia idzie na basen, ale nie musi brać́ udziału w zajęciach pływania 

jeśli nie będzie chciało.   

8. Czy zajęcia plastyczne etc. są zamiast basenu?   

Nie, zajęcia plastyczne i wszystkie inne aktywności zaplanowane są̨ po basenie i obiedzie, 

czyli po godzinie 12:30.  



9. W jakich godzinach można odbierać́ dziecko z półkolonii?   

Odbiór dzieci odbywa się̨ od godziny 15:20 do 16:00 z sali przy windach na pierwszym 

piętrze.   

10.Czy dziecko można odebrać́ wcześniej np. po basenie?   

Tak, dziecko można odebrać́ wcześniej, jednak prosimy o tym fakcie powiadomić́ (telefon, 

sms) kierownika wypoczynku odpowiednio wcześniej.   

11.Czy mogę̨ przyprowadzić́ dziecko po 8:30?   

Około godziny 9:00 dzieci wychodzą̨ na basen. Wszyscy opiekunowie są̨ zaangażowani  

w pracę i zapewnienie im bezpieczeństwa, dlatego prosimy o wywiązanie się̨ z obowiązku 

przyprowadzenia dzieci do godziny 8:30. Jeśli jednak z jakiś́ ważnych powodów np. wizyta 

u lekarza, będą̨ zmuszeni Państwo przyprowadzić́ dziecko później, prosimy o telefon do 

kierownika wypoczynku.   

12.Gdzie mam przyprowadzić́ dziecko?   

Uczestnika półkolonii prosimy przyprowadzić́ na pierwsze piętro Term do sali naprzeciwko 

wind.   

13.Co zrobić jeśli będę̨ chciał dopisać́ kogoś́ upoważnionego do odbioru dziecka?   

Proszę̨ poinformować́ o tym kierownika podczas odbioru dziecka z półkolonii. Poda on 

Państwu stosowne dokumenty.   

14.Czy możliwe są̨ diety bezglutenowa/bezmleczna etc.   

Tak, prosimy jednak o zaznaczenie takiej potrzeby w karcie uczestnika.   

15.Gdzie dzieci jedzą̨ obiad? Ile jest posiłków?   

Dzieci jedzą̨ obiady w restauracji znajdującej się̨ na terenie Term Maltańskich. Danie 

obiadowe składa się̨ z zupy i drugiego dania.  

16.Kiedy zobaczę̨ jadłospis?   

Jadłospis będzie dostępny do wglądu pierwszego dnia wypoczynku.   



17.Czy możliwe jest przyniesienie własnego posiłku np. bułka, owoc?   

Oczywiście, dzieci mogą̨ jeść́ co (przyniesione ze sobą̨) i kiedy chcą̨. Nie ma możliwości 

dokonywania zakupów w automatach znajdujących się̨ na obiekcie Term Maltańskich.   

18.Czy instruktorzy są także opiekunami grup?   

W zależności od turnusu, jednak może zdarzyć się tak, że opiekun jest jednocześnie 

instruktorem pływania.   

19.Czy po półkolonii będę̨ mógł się dowiedzieć́ do jakiej grupy zapisać dziecko na naukę      

pływania?   

Tak, ostatniego dnia instruktorzy przeprowadzą zawody (oczywiście w formie zabawy), 

które jednocześnie wykorzystają do określenia poziomu pływackiego dziecka w Szkole 

Pływania  Fregata Swimming.   

20.Jak dzielone są dzieci na grupy pływackie?   

Pierwszego dnia, instruktorzy przeprowadzą krótki test, który pozwoli im określić poziom 

pływacki i podzielić dzieci na grupy.   

21.Czy grupy pływackie w czasie półkolonii są takie same jak grupy do zajęć 

np. plastycznych?   

Nie, może zdarzyć się tak, że dziecko będzie razem w grupie pływackiej z koleżanką kolegą 

z grupy, w której funkcjonuje na zajęciach w sali, jednak podział na grupy pływackie rządzi 

się  swoimi prawami – poziomem pływania.   

22.Czy dziecko może być w tej samej grupie z kuzynem/kuzynką/bratem/siostrą/kolegą etc?  

Tak, jednak jest zasada, że w grupie pływackiej, ten który umie pływać lepiej dołącza do 

grupy, która pływa słabiej (jeśli rodzeństwo, kuzynostwo w wyniku decyzji instruktora 

zostanie przydzielone do innych grup pływania, ze względu na stopień zaawansowania).   

Tak, jednak zasada jest taka, że jeśli dzieci powinny być w innej grupie wiekowej np. 6  

i 10 lat, wówczas starszy dołącza do grupy młodszej.  

 

 



23.Gdzie znajdować się będą pozostawione rzeczy dzieci np. czapka, bluza, klapki, adidasy?  

Rzeczy pozostawione przez uczestników półkolonii przez czas ich trwania będą zostawiane 

w zakluczanych szatniach. Po zakończeniu półkolonii rzeczy będę w biurze Fregaty 

Swimming na Termach Maltańskich przez tydzień. Po tym czasie rzeczy zostaną 

przekazane na zbiórkę odzieży organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. W weekend 

nie ma możliwości odbioru rzeczy.   

24.Jak wygląda przyprowadzenie dziecka? Co mam zrobić?   

W poniedziałek od 7:30 do 8:30 prosimy udać się na piętro do sali naprzeciwko wind. 

Prosimy zwrócić uwagę na informacje zawarte na liście obecności, o której podpisanie 

poprosimy osobę, która przyprowadzi dziecko. Możliwe, że zostaniecie Państwo 

poproszeni o krótką rozmowę z kierownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub 

uzupełnienie dokumentów.   

25.Jak wygląda odbiór dziecka? Co mam zrobić?   

Prosimy o odbiór dokładnie z tej samej sali, w której dzieci zaczynają zajęcia rano. W czasie 

odbioru dziecka, jeśli opiekunowie nie zapamiętają Państwa jako osoby przyprowadzającej 

dziecko, poproszą o dowód tożsamości (jego zgodność będzie sprawdzona  

z upoważnieniem podpisanym przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka), a następnie 

jeśli nie będzie żadnych wątpliwości, osoba odbierająca dziecko zostanie poproszona  

o złożenie podpisu na liście odbioru dzieci.   

26.Co dziecko powinno mieć ze sobą?   

Każdego dnia prosimy aby dziecko miało ze sobą wyposażenie na basen (strój, kąpielówki, 

ręcznik, klapki basenowe, okulary, czepek jeśli chce mieć swój). Odpowiedni strój który 

pozwoli swobodnie korzystać dziecku z zajęć w sali (w której panuje temperatura 

pokojowa) oraz umożliwi wyjście na dwór. Zwracamy szczególną uwagę na sportowe, 

wiązane buty oraz nakrycie głowy, a także na rozpinaną bluzę.    

27.Czy muszę dostarczyć wszystkie dokumenty?   

Tak, jest to bezwzględny wymóg zapewniający maksimum bezpieczeństwa dla Państwa 

dzieci. Prosimy zrobić to jak najszybciej i obowiązkowo przed rozpoczęciem półkolonii. 

W przypadku braku dokumentów, dziecko nie zostanie wpuszczone na zajęcia  

w poniedziałek rano, dopóki nie uzupełnicie Państwo brakujących dokumentów.   



28.Czy mam informować, że dziecka nie będzie w danym dniu na zajęciach?   

Tak, prosimy o poinformowanie o tym fakcie kierownika półkolonii za pomocą smsa do 

godziny 9:00.   

29.Kto jest opiekunem/kierownikiem na półkoloniach?   

Kierownicy, opiekunowie i instruktorzy to ludzie, z którymi współpracujemy od kilku lub 

kilkunastu sezonów. Większa część kadry to nauczyciele, zaś pozostali to osoby mające 

doświadczenie w prowadzeniu grup kolonijnych i obozowych.   

 


