
 

INFORMACJE – OBOZY LETNIE W SEZONIE 2021 

 

Drodzy Rodzice wszyscy zdajemy sobie sprawę iż organizowanie wyjazdów w czasach pandemii jest 

niezmiernie trudne, z uwagi na ciągłe zmiany decyzji rządowych. Zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w 

Polsce. Nasze biuro jednak na bieżąco stara się aktualizować nasze wyjazdy, w taki sposób, abyśmy w 

sezonie 2021 byli w stanie zagwarantować dzieciom wspaniałe wyjazdy do Polski. Poniżej 

przedstawiamy Państwu sytuację na dzień 17.05.2021.  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem , gdyż od Państwa decyzji zależy czy nasze obozy 

się odbędą.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17.05.2021 obowiązują nowe zasady dla podróżnych w Anglii. 

Obowiązują one zarówno dzieci jak i dorosłych.  

Nowe zasady zostały zbiorczo nazwane systemem „sygnalizacji świetlnej”, ponieważ utworzone 

zostały na wzór świateł drogowych.  

System „sygnalizacji świetlnej” zawiera trzy listy Państw (Green, Amber, Red) - aktualizowane co 3 

tygodnie na podstawie danych o ryzyku epidemicznym. Listy określają, kto nie musi poddać się 

kwarantannie po przyjeździe do Anglii zza granicy, a również kogo obejmie kwarantanna domowa,  

Nowe zasady dla podróżnych regulują też kwestie związane z testami koniecznymi w przypadku 

wjazdu na terytorium Anglii.  

Od dnia 17.05.2021 Polska zawarta jest na liście AMBER, co oznacza iż przed powrotem dzieci z 

kolonii MultiFun Camp oraz Obozu Harcerskiego do Wielkiej Brytanii, rodzice zobowiązują się do: 

- wykonania 1 testu (antygenowego) przed wyjazdem do Polski (koszt ok £40)* 

- opłacenia testu antygenowego przed powrotem dziecka do UK (koszt 150 złotych lub £30) do biura 

w dniu zbiórki autokarowej*  

-przeprowadzenia dla dziecka 10-dniowej kwarantanny domowej po przyjeździe do Anglii 

- wykonania dwóch testów PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowany i opłacony przed 

powrotem z kolonii – potwierdzenie przesłane mailowo do biura, wykonane od 2 od 8 dnia 

kwarantanny). 

Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązuje się do aktualizacji listy co 3 tygodnie, rozpoczynając od 

17.05.2021. Tym samym w dniu 8.06.2021 Polska bardzo możliwie zostanie dołączona do GREEN 

LIST. Oznacza to: 

- wykonania 1 testu (antygenowego) przed wyjazdem do Polski (koszt ok £40)* 



-opłacenia testu antygenowego (w Polsce) przed powrotem dziecka do UK (koszt 150 złotych lub £30) 

do biura w dniu zbiórki autokarowej*  

-brak kwarantanny po przyjeździe do Anglii  

-jeden test PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowany i opłacony przed powrotem z kolonii – 

potwierdzenie przesłane mailowo do biura i wykonany najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do 

Anglii). 

 

Podczas rezerwacji miejsca wymagane jest zaznaczenie jednej z 2 opcji: 

- Zapisuję dziecko na kolonie potwierdzając iż w przypadku pozostania Polski na liście AMBER, pokryję 

koszty testów, dokonuję wpłaty za obóz w 2 ratach 

- Zapisuję dziecko na kolonie, czekając na wejście Polski na listę GREEN, nie interesuje mnie obóz na 

zasadach listy AMBER – czekam z zaliczką i dokonam wpłaty całkowitej po otrzymaniu od biura 

informacji o wejściu Polski na listę GREEN 

 

*W przypadku otrzymania pozytywnego testu przed wyjazdem dziecka na kolonię, biuro Olimp Tour 

zwraca 80% kosztu obozu.   

**W przypadku zarówno listy AMBER jak i GREEN, Wielka Brytania wymaga okazania negatywnego 

testu antygenowego podczas przekraczania granicy podczas powrotu.  

UWAGA: Nasze biuro nie odpowiada za wyniki testu wykonanego na 48h przed naszym wyjazdem z 

kolonii.  

W przypadku uzyskania pozytywnego testu przed wyjazdem do UK, zobowiązują się Państwo do 

zorganizowania osoby, która odbierze dziecko w terminie do 24h z kolonii. Dziecko tym samym nie 

ma możliwości podróży powrotnej z naszym biurem. Adres i dane kontaktowe osoby zobowiązanej 

prosimy wpisać w formularzu PAKIET NASZEGO KOLONISTY.  

 

 

 

 


