
Piękna Góra - ośrodek Gwarek - wszystkie programy

komunikat wyjazdowy: 6.07-17.07.2019

Szanowni Państwo,

 

W  związku  ze  zbliżającym  się  turnusem  06-17.07.2019  r.  obozów  w  Pięknej  Górze-  Ośrodek
Wypoczynkowy Gwarek przesyłam poniżej informacje dojazdowe na trasie Wroclaw- Piękna Góra.
 

Wyjazd z Wrocławia:

• Miejsce zbiórki we Wrocławiu: Dworzec PKP Wrocław Główny ul. Piłsudskiego 105 - przy

Centrum Obsługi Klienta

• Data i godzina zbiórki- sobota 06.07.2019 r. , godz. 08:20

• Godzina odjazdu pociągu TLK MAMRY: 08:43

Planowany czas przyjazdu do Pięknej Góry, godzina:17:00
 

Dojazd własny:

Zapraszamy w sobotę 06.07.2019 r., na godzinę:16:00
 

Adres ośrodka:
• OW GWAREK Piękna Góra 7 11-500 Giżycko

 

Po  przybyciu  na  miejsce  proszę  zgłosić  się  do  Kierownika  obozu:  P.Adam  Woźnicki,  Tel.
691708547(czynny podczas obozu).

Dodatkowe informacje:

• Dzień przed wyjazdem wyślemy do Państwa również  SMS- a  z  powyższymi  informacjami  oraz
nazwiskiem i numerem telefonu osoby, która będzie na Państwa czekała na zbiórce.

Telefon do Kierownika:

•  Kierownikiem obozu w Ośrodku Wypoczynkowym Gwarek jest P.Adam Woźnicki, Tel. 691708547
(czynny podczas obozu).

 
 

Proszę również pamiętać, aby spakować na obóz:

www.kolonieiobozy.net



·         ważną  legitymację  szkolną  z  numerem  PESEL  oraz  poprawnie  wypełnioną  kartę
kwalifikacyjną z numerem PESEL(osoby, które nie przesłały karty wcześniej do biura, proszone
są o zapakowanie dokumentu w bagaż dziecka)

·         mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, bluzę i spodnie
do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę (sztormiak), kalosze

·         przybory  toaletowe,  strój  kąpielowy/kąpielówki,  ręcznik  kąpielowy  i  plażowy,  krem  z
filtrem UV, środek przeciwko owadom, okulary przeciwsłoneczne

·         kompas, latarkę z zapasem baterii

·         Regatowy :zegarek z timerem

·         Żeglarskie: pianka do pływania 

·         wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) do ćwiczeń fizycznych (minimum 3 komplety),
dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę sportową, obuwie piłkarskie 

 

Uwaga!

Osoby korzystające z  transportu organizowanego przez Kompas: prosimy o zabranie jednego średniej
wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki małego bagażu podręcznego.

 

 Osoby na stałe mieszkające poza granicami Polski, prosimy o ubezpieczenie dzieci od kosztów leczenia na
terenie naszego kraju. 

www.kolonieiobozy.net
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