
Szklarska Poręba  – wszystkie programy

Ośrodek Karkonosze - Halny, 08.07-18.07.2019

Szanowni Państwo,

 W związku ze zbliżającym się wyjazdem do Szklarskiej Poręby chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze 
informacje.

Godziny wyjazdu

• Godziny wyjazdu i miejsca zbiórek znajdziecie na swojej umowie oraz w rozkładzie jazdy

!!!ZMIANY GODZIN WYJAZDU!!!

Informuję, że w związku ze strukturą sprzedaży zmieniły się godziny wyjazdu do Szklarskiej Poręby z 
następujących miejscowości Szczecin, Poznań, Katowice, Kraków. Reszta pozostaje bez zmian. 

wyjazd 8.07

• Szczecin, Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 (róg Struga), godz: 6.00 

• Poznań, Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu), godz: 9:00 

• Katowice, Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22, godz: 8:30 

• Kraków, Parking przy dworcu PKP Kraków Płaszów, ul. Dworcowa, godz: 6:45 

powrót 18.07

• Szczecin, Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 (róg Struga), godz: 22:00 

• Poznań, Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu), godz: 19:00 

• Katowice, Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22, godz: 15:00 

• Kraków, Parking przy dworcu PKP Kraków Płaszów, ul. Dworcowa, godz: 17:30 

Potrzebne Dokumenty na Obóz; 

Każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać:

• 1. Legitymacja Szkolna: na obozach w Polsce i za granicą uczestnik zobowiązany jest do posiadania 
ważnej legitymacji szkolnej.

• 2. Karta Kwalifikacyjna: jest wymaganym przez prawo dokumentem każdego obozowicza. 

Uczestnik bez wymaganych dokumentów nie będzie mógł uczestniczyć w obozie.

 

www.kolonieiobozy.net

https://kolonieiobozy.net/dojazd-na-kolonie-2019


Informacje dodatkowe:

 Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 150 PLN+imprezy 
fakultatywne.

Konieczny ważny paszport lub dowód osobisty (dot. zagranicznych wycieczek fakultatywnych).

Przyjazd grupy do ośrodka planowany około godziny 16:45, wyjazd z ośrodka około godziny 10:00

Telefon awaryjny

• Od wielu lat staramy się by nasze wyjazdy spełniały najwyższe standardy jakości obsługi Klientów. W 
związku z tym przez cały czas trwania naszych wyjazdów uruchamiamy specjalny telefon HELP LINE.

• To alarmowa linia telefoniczna do korzystania tylko w nagłych przypadkach. Czynny tylko poza 
godzinami pracy biura. 

• Zapraszamy do korzystania z HELP LINE w godzinach 18.00-09.00 pod numerem telefonu: +48 
664097679. 

• W godzinach 09.00-18.00 w dni powszednie wszelkie informacje na temat przebiegu obozu czy 
transportu uzyskać można w dziale organizacji pod numerami telefonów:  22 8276098 lub 22 8276099 

Kierownik obozu

Kierownikiem wyjazdu będzie Pani Grażyna Drewicz-Mandecka, telefon 576-054-707 , telefon będzie czynny 
po dojeździe grupy na miejsce.

www.kolonieiobozy.net
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