
OBOZY WĘDROWNE 2020 – INFORMACJE OGÓLNE

TRASY
• Trasy na naszych obozach są urozmaicone - trudniejsze mieszają się z łatwiejszymi. Każdy bez problemu radzi 

sobie na szlaku. Którędy pójdziemy uzależnione jest od warunków atmosferycznych oraz predyspozycji grupy - 
dlatego nie mamy sztywno rozplanowanych ani tras ani noclegów. Czasami wędrujemy bez plecaków, które 
„korzystają z transportu”, a czasami idziemy z plecakami. W cenę wliczone są wszelkie koszty transportu 
sprzętu i osób. Opłacamy również wszelkie bilety wstępu do parków narodowych. Za wstępy do zwiedzanych 
obiektów i na baseny uczestnicy płacą we własnym zakresie chyba, że szczegółowa oferta stanowi inaczej. 
Więcej o skali trudności opisane jest szczegółowo przy konkretnych kierunkach.

KADRA     
• Na naszych obozach młodzieżowych kadra jest zawsze zatwierdzona przez kuratorium oświaty. Opiekunami są 

prawdziwi pasjonaci górskiego wędrowania. Doświadczenie pozwala na odpowiednie zachowanie się na 
szlakach w każdych warunkach, a odpowiedni wiek na doskonały kontakt z uczestnikami. Na ok. siedmiu 
uczestników przypada jedna osoba kadry. Dodatkowo w razie potrzeby zatrudniamy przewodników  górskich. 
Większość naszej kadry gra na gitarze. 

 

ZAKWATEROWANIE
• Noclegi realizujemy w bazach o różnym standardzie – śpimy w schroniskach lub w namiotach. Czasami w 

bazach namiotowych (duże namioty z materacami). Zdarzają się też noclegi na sianie, a pod warunkiem dobrej
pogody i na życzenie uczestników nawet pod gołym niebem. 

WYŻYWIENIE
• Na obozach zapewniamy uczestnikom trzy posiłki dziennie. Rano śniadanie, prowiant na czas wędrówek oraz 

wieczorem ciepły obiad. Posiłki sporządzane są pod okiem kadry przez uczestników z produktów zakupionych 
przez organizatora lub gotowe posiłki zamówione w barach i restauracjach w miejscowościach, na trasie 
naszej wyprawy. Wyżywienie jest dostosowane do upodobań uczestników tzn., zakupując produkty (dużo 
świeżych warzyw i owoców, czekolada, płatki, mleko), kadra ustala z grupą, co najlepiej zakupić. Jedzenia 
zakupuje się tyle ile potrzeba tzn. nie jest ono szczególnie wydzielane i nikt głodny od stołu nie ma prawa 
odejść. Na czas podróży powrotnej wszyscy uczestnicy otrzymują suchy prowiant. Jedynie wodę mineralną na 
czas wędrówek uczestnicy zakupują sobie sami wg gustu i upodobań. 

NIEZBĘDNY EKWIPUNEK – OBOZY WĘDROWNE PIESZE
: 

• śpiwór (powinien być odpowiednio ciepły – noce w namiotach są zimne, mniej odporny śpiwór można 
uzupełnić wkładem – kocem z polaru), 

• karimata, 
• menażka (miska) metalowa, 
• sztućce (niezbędnik), 
• kubek, 
• latarka,
• okulary przeciwsłoneczne, 
• kapelusz lub chusta na głowę, 
• przybory do higieny osobistej + krem do opalania, 
• ręcznik. 

 Dokumenty: 



• ważna legitymacja szkolna lub studencka, 
• wypełniona karta kolonijna, 
• Na obozach „HARNAŚ”, „DIABLAK” oraz „SZWEJK” – obowiązkowo należy posiadać ważny paszport lub 

dowód osobisty. 

Obuwie i ubiór: 
• buty trekkingowe, 
• buty zmienne (trampki lub adidasy), 
• klapki + strój kąpielowy, 
• kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, 
• kurtka lub bluza polarowa, 
• płaszcz foliowy - przeciwdeszczowy, c
• iepły sweter (najlepiej golf), 
• koszulki z krótkim rękawem 
• spodnie długie i krótkie, 
• bielizna. 

A wszytko to powinno być spakowane w plecak. Zalecamy spakować rzeczy w nieprzemakalne folie. Oczywiście 
przestrzegamy przed nadmiarem bagażu – wiele rzeczy po przemyśleniu staje się zbędnych. Zachęcamy do zabrania 
aparatów fotograficznych – gwarancja niepowtarzalnych zdjęć. 

CENA OBOZÓW WĘDROWNYCH OBEJMUJE
Zakwaterowanie – 9 noclegów; wypożyczenie sprzętu turystycznego (namiotu, palnika, butli), wyżywienie; bogaty 
program pobytu w tym bilety wstępu do parków narodowych, opiekę kadry, ubezpieczenie TUiR AXA (NW - 5000 
PLN)**), podatek VAT.  

Cena nie obejmuje transportu! W zależności od miasta wyjazdu/powrotu dopłata – sprawdź w tabeli poniżej. W 
przypadku dojazdu własnego – brak dopłaty transportowej. 

**) na obozach „HARNAŚ”, „DIABLAK” oraz „SZWEJK” dodatkowo podczas wycieczek na teren Czech / Słowacji 
uczestnicy są ubezpieczeni od kosztów leczenia zagranicą oraz kosztów ratownictwa górskiego.

TRANSPORT uwagi ogólne:
• Podczas podróży uczestnikami opiekują się kadra lub konwojenci. Uczestnicy mają obowiązek posiadać ze 

sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz ważną legitymację szkolną. 

• Uwaga! W sezonie, w czasie przejazdów czynny jest dyżurny numer telefonu 606235702 . Pod tym numerem 
uzyskacie Państwo informacje o przebiegu jazdy wszystkich naszych grup, ewentualnych opóźnieniach. 

• Szczegółowy rozkład jazdy dostępny przy opisie oferty. Organizator ma prawo do zmian w rozkładzie jazdy. W 
takim przypadku Klienci zostaną przez organizatora o zmianach powiadomieni. Niezależnie od powyższego 
wszystkie informacje można uzyskać dzwoniąc do biura lub sprawdzając się na stronie internetowej.

• Przejazdy na nasze obozy realizujemy w oparciu o autokary, mikrobusy, pociągi. Godziny przyjazdów i 
dojazdów mogą ulec zmianom niezależnym od organizatora (przewoźnika). W takich przypadkach prosimy o 
wyrozumiałość i cierpliwość. 



• Prosimy zwrócić uwagę na datę wyjazdu / powrotu - szczególnie dotyczy godzin nocnych. Uczestnicy mają 
obowiązek posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką uprawniającą do zniżek na przejazdy pociągami.
 

• Uwaga! W związku z możliwością przesiadek prosimy o spakowanie bagaży najlepiej w jeden plecak - tak aby 
mieć "wolne ręce" w czasie np. przejść pomiędzy peronami. Ze względu na to, że zbieramy uczestników z 
całego kraju - może się zdarzyć, że przejazd nie odbywa się najkrótszą trasą! 

• Generalna zasada przejazdu jest taka, że wszyscy uczestnicy, z całego kraju udają się kilkoma trasami do 
Czechowic-Dziedzic, gdzie następują przesiadki na autokary docelowe.  Przejazdy mogą zostać odwołane przy 
braku wymaganego minimum 6 pasażerów na danej trasie o czym organizator powiadamia z odpowiednim 
wyprzedzeniem! Przystanki wyjazdowe i powrotne mogą się różnić - prosimy dokładnie czytać opis przystanku 
w rozkładzie poniżej.

• Organizator NIE ODPOWIADA za nie stawienie się uczestnika w odpowiednim czasie na miejsce zbiórki 
(wyjazdu). Na osoby spóźnialskie nie czekamy. W przypadku jeśli wystąpi problem z odnalezieniem autokaru, 
pociągu (konwojenta) prosimy o natychmiastowy kontakt do kadry (nr na komunikacie) lub na tel. dyżurny (nr 
poniżej).

• Organizator NIE ODPOWIADA za nie stawienie się uczestnika w odpowiednim czasie na miejsce zbiórki 
(wyjazdu). Na osoby spóźnialskie nie czekamy. W przypadku jeśli wystąpi problem z odnalezieniem autokaru, 
pociągu (konwojenta) prosimy o natychmiastowy kontakt do kadry (nr na komunikacie) lub na tel. dyżurny (nr 
poniżej).  

KONTAKT w czasie przejazdu:     
• 606235702  to nasz tel. dyżurny czynny w czasie przejazdów i trwania obozów


