
Rozkłady Jazdy  na Lato 2023
Dotyczy tylko tych imprez, przy których umieszczony jest niniejszych rozkład jazdy.

LATO 2023 – Rogowiec odjazd powrót  dopłata 

BIA Białystok 
Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c przy 
McDonald's 06:30 21:30  240,00 zł 

CZE Częstochowa 
Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła 
Częstochowa Południe) 09:55 18:00  220,00 zł 

KAT Katowice Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 08:45 19:10  240,00 zł 

KRA Kraków 
Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice 
węzła Mirowskiego A4 07:00 21:00  240,00 zł 

LOD Łódź A1 MOP Wiśniowa Góra Wschód, w kierunku Gdańska 12:00 15:45  120,00 zł 

LUB Lublin Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 06:40 21:20  240,00 zł 

PIO
Piotrków 
Trybunalski Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 11:30 16:25  180,00 zł 

RAD Radom 
Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy 
McDonald's 09:00 18:55  180,00 zł 

WAR Warszawa 
Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa 
Stadion a Al. Zieleniecką 10:00 18:00  180,00 zł 

Dopłata - kwota obejmuje  przejazd w
obie strony.

Ważne informacje:

• W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o 
przybycie 20 minut wcześniej. 

• Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie. 

• [-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu; 
• [+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu. 

• Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, 
w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych 
odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z 
powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. 

• Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich 
terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie 
uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo 
powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd. 

• W przypadku mniejszej ilości osób wyjeżdżających z danego miasta transport może być realizowany np. 
busem lub pociągiem pod opieką konwojentów lub wychowawców.

Autokary: 

• korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają aktualne 
badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest możliwość zakupu 
napoi, oglądania filmów i skorzystania w sytuacjach awaryjnych z WC. W trakcje jazdy organizowane są 
postoje w miejscach do tego przystosowanych – parkingi z restauracjami i toaletami (czasami płatnymi). 



Zależnie od trasy zapewniamy odpowiednią liczbę kierowców, zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego
prawa 

Bagaż: 

• na imprezach autokarowych obowiązuje limit bagażu: 1 szt. Bagaż główny nie może przekraczać 20 kg i sumie
wymiarów 180 cm, a bagaż podręczny 5 kg. W przypadku autokarowych wyjazdów narciarskich można zabrać
dodatkowo 1 komplet sprzętu (narty lub snowboard) w pokrowcu (buty należy spakować do walizki). Na 
imprezach samolotowych szczegółowe zakresy limitów bagażu podane są w programach poszczególnych 
imprez. 

Dopłata transportowa: 
• to część kosztów transportu nie ujęta w cenie imprezy celem zróżnicowania kosztów dojazdu z 

poszczególnych miast Polski. Wysokość poszczególnych dopłat transportowych znajduje się w tabeli rozkładu 
jazdy 

Więcej informacji na temat realizacji obozów znajdziecie w pliku Ważne Informacje znajdującym się w opisie obozu w 
sekcji „dokumenty do pobrania”.
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