
Czaplinek – ważne informacje

Informacje dojazdowe
Wyjazd ze Szczecina autokarem  w dniu 21.07.2019 - zbiórka o godzinie 13:00, wyjazd o godzinie 13:30

Wyjazdy z miast: Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa,  Toruń realizowane są pociągiem pod opieką konwojentów, szczegóły 
znajdą Państwo w osobnym pliku.

Dojazd własny
 Przypominamy, że dojazdy indywidualne (dojazd własny do Czaplinka) odbywają się w wyznaczonych godzinach: przyjazd 21 
lipca od godziny 16:00 / odjazd  31 lipca do godz. 10:30;

Adres ośrodka: 

Ośrodek "Drawtur"  ul. Pięciu Pomostów 1 78-550 Czaplinek ( 48) 94-375-54-54
GPS: N 53.57671° E 16.21984°

 
Kierownikiem na obozie w Czaplinku, turnusie 21 lipca - 31 lipca 2019 będzie pan:

Jarosław Karczmarzyk 609656808

Przypominamy o konieczności posiadania przez uczestników uzupełnionych i podpisanych przez rodziców kart obozowych – do
przekazania kierownikowi placówki lub konwojentom na trasie przejazdu.

Posiadanie karty jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników!

Jeżeli przesłaliście Państwo kartę wraz z dokumentami rezerwacyjnymi na adres biura przekażemy ją kierownikowi.

Prosimy pamiętać o zabraniu przez uczestników na obóz:
DOKUMENTÓW: ważna legitymacja szkolna (z nr PESEL), podpisany regulamin zajęć i wypełniona karta uczestnika obozu oraz 
podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna zgoda na udziału w zajęciach;

UBRAŃ: wygodny strój sportowy – kilka kompletów (koszulki, spodenki krótkie i długie, dres), nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter 
(lub polar), strój kąpielowy, ręcznik, co najmniej dwie pary butów sportowych, klapki, buty kąpielowe (do jeziora),

INNE: BIDON (do uzupełniania wody z bufetu), mały plecak na wycieczki, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, okularki 
pływackie, krem ochronny z filtrem. Przyda się: preparat odstraszający komary, latarka. Uwaga: Przedmioty wartościowe Uczestnicy 
zabierają na własną odpowiedzialność 

NA OBOZIE EXTREMALNIE- MILITARNIE: uczestnicy powinni zabrać cienkie rękawiczki, chustkę (bandamę), wygodne spodnie, które 
mogą zostać ubrudzone (i nie będzie ich szkoda). Można zabrać własny śpiwór (nie jest to konieczne). 

Dla osób na programie DIVE oraz chcących wykupić fakultatywne NURKOWANIE  - Koniecznie uzupełniona zgoda organizacji PADI, 
której certyfikatu uzyskują nurkowie po zakończeniu kursu.

Telefon alarmowy
Informujemy że 24 godziny przed rozpoczęciem turnusów czynny będzie nasz numer alarmowy 663873335 

- prosimy dzwonić pod wskazany numer w sprawach dotyczących przejazdów na obozy, tylko w przypadku braku możliwości 
połączenia z konwojentami lub sytuacjach wyjątkowych.

Dodatkowe informacje
Posiadanie przez dzieci telefonów komórkowych nie jest niezbędne – przez cały czas trwania turnusu mają Państwo kontakt z 
Kierownikiem Wypoczynku. Informujemy, że kierownik wypoczynku może podjąć decyzję o zbieraniu telefonów uczestników przez 
kadrę obozową przed zajęciami i na ciszy nocnej, w celu uniknięcia ich zagubienia. W wyznaczonych godzinach można kontaktować 
się z dziećmi na ich numery telefony, dzieci w dowolnej chwili mogą zadzwonić do rodziców (także z numeru kierownika).

www.kolonieiobozy.net
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