
Obozy Interkamp - Wicie  – informacje dla Rodziców i Uczestników
Obozy Interkamp - wszystkie programy w terminie:  06-17.07.2019 r. 

Dojazd na obóz - 
Warszawa:

Warszawa  Wicie

Miejsce zbiórki: Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży (od strony 
ul.Świętokrzyskiej)

Data i godzina zbiórki: sobota 06.07.2019 r. , godz. 08:40

Godzina odjazdu autokaru: 09:00
Planowana godzina przyjazdu do ośrodka :17:00

Toruń:

Toruń  Wicie

Miejsce zbiórki: stacja paliw Orlen ul.Słupska 1, 87-100

Data i godzina zbiórki: sobota 06.07.2019 r., godz. 11:40

Godzina odjazdu autokaru: 12:00
Planowana godzina przyjazdu do ośrodka:17:20

Szczecin:

Szczecin  Wicie

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP Szczecin Główny ul. K. Kolumba 1 - przed wejściem na 
dworzec

Data i godzina zbiórki: sobota 06.07.2019, godz. 06:25(rano)

Godzina odjazdu pociągu TLK GRYF: 06:47
Planowana godzina przyjazdu do ośrodka:17:00

Gdańsk:

Gdańsk  Wicie

Miejsce zbiórki: parking przy hipermarkecie Auchan, ul. Szczęśliwa 3

Data i godzina zbiórki: sobota 06.07.2019 r. , godz. 12:30

Godzina odjazdu autokaru: 12:50
Planowana godzina przyjazdu do ośrodka:17:00

Kontakt podczas obozu:
Kierownik obozu: Kamila Schwarz, tel.501505724 (numer czynny od 06.07.2019 r.)
Numer alarmowy (biuro): 602609010

www.kolonieiobozy.net



Zakwaterowanie:
OW Diuna Wicie
Ul.Wczasowa 1
76-150 Wicie

Co zabrać:
 poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną z numerem PESEL (osoby, które nie przesłały karty wcześniej

do biura, proszone są o zapakowanie dokumentu w bagaż dziecka) ( drugi załącznik)
 ważną legitymację szkolną z numerem PESEL
 mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, kurtkę

przeciwdeszczową, strój kąpielowy/kąpielówki, klapki, letnie nakrycie głowy (czapkę, chustkę lub kapelusz)
 przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy, krem z filtrem UV, środek przeciwko owadom, okulary

przeciwsłoneczne

Wskazówki dla uczestników poszczególnych obozów co zabrać ze sobą:
Morska Przygoda z Fotografią: aparat fotograficzny z możliwością manualnej zmiany parametrów; warto
zabrać  osprzęt  typu:  zewnętrzna  lampa  błyskowa,  statyw  fotograficzny,  czytnik  kart,  zapasowa  karta
pamięci.
Interkamp Junior – Gry & Roboty & Komputery: można zabrać własnego laptopa.
Interkamp Junior – Plastyka & Fotografia: fartuch ochronny, aparat cyfrowy z możliwością manualnej
zmiany parametrów.
Interkamp Junior  –  Teatr  & Taniec  & Muzyka: wygodny  strój  na  zajęcia  taneczne  (getry,  luźne
koszulki/dres, obuwie sportowe).
Morska Przygoda z Tańcem :  na zajęcia taneczne lekkie obuwie sportowe, kilka kompletów koszulek i
legginsów na zmianę
Morska Przygoda z Gitarą: gitarę klasyczną lub akustyczną z lekkim pokrowcem, zapasowy komplet
strun, kostki gitarowe
Japońska Przygoda z Mangą: kostiumy i dodatki, które chcesz wykorzystać do cosplay’u, oraz Twoje
ulubione anime.
Obóz Filmowy: można zabrać swój sprzęt przydatny do realizacji projektów filmowych (kamerę lub aparat
cyfrowy, statyw, laptop).
Obóz Fotograficzny:  aparat  fotograficzny z możliwością  manualnej  zmiany parametrów; warto zabrać
osprzęt typu: zewnętrzna lampa błyskowa, statyw fotograficzny, czytnik kart, zapasowa karta pamięci.
Obóz Grafiki Komputerowej: można zabrać własnego laptopa, tablet graficzny, aparat cyfrowy.
Obóz Malarsko-Rysunkowy: fartuch malarski oraz tubę lub dużą teczkę na swoje prace.
Obóz  Produkcji  Muzycznej: można  zabrać  laptopa  z  oprogramowaniem  do  nagrań  dźwięku,  dobre
słuchawki i mikrofon.
Obóz Rockowy: Gitarzyści: gitara, wzmacniacz, kabel, kostki, zapasowe struny. Perkusiści: nauszniki lub
zatyczki do uszu.
Obóz Aktorski: czarną i białą koszulkę, czarne legginsy lub spodnie ,mile widziane własne propozycje 
tekstów literackich, które chcesz wziąć na warsztat pracy z tekstem
Obóz Wokalny: mile widziane propozycje podkładów muzycznych, do których chcesz zaśpiewać na 
obozie
Obóz Musicalowy: czarną i białą koszulkę, czarne legginsy lub spodnie; wygodne buty i strój do tańca
Obóz Stylizacji Mody: wygodny strój na zajęcia ruchowe ,mile widziane Twoje ulubione kosmetyki oraz 
ubrania i dodatki, które masz ochotę kreatywnie przerobić na potrzeby stylizacji

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

www.kolonieiobozy.net



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 wiozące ze sobą niewymiarowy sprzęt potrzebny
na obozie (np. gitara, wzmacniacz) mogą zabrać go jako dodatkowy bagaż. Dodatkowy sprzęt powinien być zapakowany w
pokrowiec, który warto również podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

Zajęcia dodatkowe   (płatne gotówką na obozie):
 Rejs statkiem – 50 zł

 Park Edukacji i Rozrywki – Leonardia – 50 zł ( propozycja dla obozów w przedziale wiekowym 5-12 lat)

 Aquapark  Panorama  Morska  w  Jarosławcu  –  70  zł  (Przygoda  i  Chillout  oraz  Ladies  Camp  mają
zapewniony wyjazd w zakresie programowym) 

 Wycieczka do Jarosławca – 60 zł( Moja Pierwsza Kolonia, Kolonia Odkrywców, Morska Kolonia Akcji,
Morska przygoda in English Przygoda i Chillout oraz Ladies Camp mają zapewniony wyjazd w zakresie
programowym)

Powrót z  obozu: Informacje  o  godzinie  i  miejscu powrotu prześlemy SMS-em na numer telefonu podany przy
rezerwacji około 1-2 dni przed zakończeniem obozu.

www.kolonieiobozy.net


