
INFORMACJE DLA RODZICÓW
OW NATURA PARK, Trzebawie

Numer telefonu do kierownika obozu: 
• Anna Grygorowicz- Szulc, tel. 795509348
• telefon awaryjny na czas transportu:  600 88 99 14

Dojazd własny

1. Jak dojechać do OW Natura Park?
OW Natura Park

Trzebawie 21a
73-155 Węgorzyno

 
Wskazówki dojazdu od wjazdu do wsi Trzebawie od strony Cieszyna :
Koło kościoła w Trzebawiu proszę skręcić w lewo ( główna droga idzie w prawo).
Po ok. 200 m po lewej stronie zobaczycie Państwo Znak : strzałkę pustą. 
Strzałka będzie wskazywać drogę z płyt. proszę wjechać na płyty i jechać nimi ok. 700 m do
końca płyt . Wówczas dojedziecie Państwo do celu :)

 na mapach google:  OW Natura Park https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
ll=53.520717%2C15.43047&spn=0.054091%2C0.169086&hl=pl&msa=0&z=13&ie=UT
F8&mid=1cq3EFr741_rXPHq6heWlnX1EkIQ

2. Do której godziny należy się pojawić w OW Natura Park podczas zbiórki w dniu 
rozpoczęcia obozu? – Transport własny

Zbiórka od godziny 12:30 do 13:30

3. Do której godziny trzeba odebrać dziecko ostatniego dnia obozu?
Odbiór dzieci z Ośrodka do godziny 12:00

Dojazd zorganizowany:

WROCŁAW, wyjazd 4.08.2019 
• 5:50 zbiórka na dworcu autobusowym, ul. Sucha 1, 50-525 Wrocław
• 6:05 planowany odjazd Flixbusa do Szczecina, skąd zabierze ich bus. Planowany 

przyjazd na Ośrodek 13:45 - 14:00
nr Tel. do wychowawcy jadącego z dziećmi dostaną Państwo sms z nr Tel. 600 88 99 14 na 
2 dni przed wyjazdem. Gdyby sms nie doszedł proszę o kontakt pod nr 600 88 99 14. 

POZNAŃ, wyjazd 4.08.2019 
• 10:00 zbiórka na peronie pociągu nr IC 18101, jadącego do STARGARDU, wagon nr 

26

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=53.520717%2C15.43047&spn=0.054091%2C0.169086&hl=pl&msa=0&z=13&ie=UTF8&mid=1cq3EFr741_rXPHq6heWlnX1EkIQ
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=53.520717%2C15.43047&spn=0.054091%2C0.169086&hl=pl&msa=0&z=13&ie=UTF8&mid=1cq3EFr741_rXPHq6heWlnX1EkIQ
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=53.520717%2C15.43047&spn=0.054091%2C0.169086&hl=pl&msa=0&z=13&ie=UTF8&mid=1cq3EFr741_rXPHq6heWlnX1EkIQ


• 10: 30 planowany odjazd pociągu, który dowiezie dzieci do stacji Stargard, skąd 
zabierze ich bus. Planowany przyjazd na Ośrodek 13:45- 14:00

nr Tel. do wychowawcy jadącego z dziećmi dostaną Państwo sms z nr Tel. 600 88 99 14 na 
2 dni przed wyjazdem. Gdyby sms nie doszedł proszę o kontakt pod nr 600 88 99 14. 

WARSZAWA, wyjazd 4.08.2019 
• 6:00 zbiórka przed wejściem głównym na Dworcu Centralnym w Warszawie
• 6: 43 planowany odjazd pociągu, który dowiezie dzieci do stacji Stargard, skąd 

zabierze ich bus. Planowany przyjazd na Ośrodek 13:45- 14:00
nr Tel. do wychowawcy jadącego z dziećmi dostaną Państwo sms z nr Tel. 600 88 99 14 na 
2 dni przed wyjazdem. Gdyby sms nie doszedł proszę o kontakt pod nr 600 88 99 14. 
pociąg nr IC 18101

SZCZECIN, wyjazd 4.08.2019 
• 11:40 przystanek ul. Graniczna 1, 71-813 Szczecin
• 11:55 przystanek przed Wejściem Głównym dworzec PKP Szczecin Główny 
• 12:20 przystanek parking na przeciwko CH Słoneczne 

Dodatkowe informacje

• Na terenie ośrodka dostępny jest sklepik z podstawowymi produktami
• Kieszonkowe lepiej trzymać w depozycie u wychowawcy- aby nie zgubić i aby nie 

doszło do nieporozumień w domku.
• Telefony komórkowe będą trzymane w depozycie u wychowawcy.
• Woda mineralna poza posiłkami dostępna jest w sklepiku, do zakupu. 
• Numer do kierownika obozu zostanie rozesłany sms-owo około 2 dni przed 

obozem.
• Realizacja programu dostosowana jest do aktualnie panujących warunków 

pogodowych.
• Odwiedziny odradzamy, gdyż dzieci nie korzystają wtedy z atrakcji, które są 

zapewniane w danym dniu i nie bawią się z grupą. Dodatkowo niektóre dzieci źle 
znoszą ponowną rozłąkę.

 
Przypominamy,  że  dzieci  po  obiedzie  dostają  telefon  aby  skontaktować  się  z  rodzicami.
Rozumiemy, że część z Państwa wolałaby żeby było to wieczorem (ze względu na pracę).
Nauczeni  doświadczeniem  wiemy  jednak,  że  dzieci  wieczorną  porą  są  wrażliwsze  i  po
kontakcie z rodzicami często mają dołek ;). 
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