
Kolonie z jazdą konną As Dream – Szklana Góra
W związku ze zbliżającym się turnusem 29.06-10.07.2020 r. obozów w Szklanej Górze w Koziuli, poniżej 
przesyłam informacje dojazdowe na trasie Wrocław – Szklana Góra. Informacje powrotne zostaną wysłane 
do Państwa sms-em na około dwa dni przed powrotem dzieci z obozu.

Wyjazd z Wrocławia
• Miejsce zbiórki: dworzec PKP Wrocław Główny - przy centrum obsługi klienta PKP Intercity  

• Data i godzina zbiórki:      29.06.2020 (poniedziałek), godzina 10:20

• Środek transportu:   IC Heweliusz, odjazd godz. 10.34, Planowany czas przyjazdu do Szklanej 
Góry: godzina 19:15

W najbliższych dniach wyślemy do Państwa również sms-a z powyższymi informacjami oraz nazwiskiem i 
numerem telefonu osoby, która będzie czekała na Państwa na miejscu zbiórki.

Kierownikiem obozu w Szklane Górze – Koziuli będzie P. Monika Sosnowska tel. 605 930 757 (czynny 
podczas obozu).

Telefon alarmowy używany w trakcie dojazdów i powrotów z obozów: 602     609     010.  

Prosimy pamiętać o zabraniu:
• •  Podpisane oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Uczestnika, które przesyłam w 

załączeniu. Dokument musi zostać przekazany przez Państwa opiekunowi podróży, który 
będzie na miejscu zbiórki bądź kierownikowi obozu (w przypadku dojazdu własnego). Brak 
posiadania dokumentu na miejscu zbiórki będzie wiązać się z nieprzyjęciem Uczestnika na 
obóz.

• • odpowiedni strój i obuwie do jazdy konnej, toczek z atestem lub kask jeździecki (bardzo 
ważne!)

• • Poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną z numerem PESEL (osoby, które nie przesłały karty
do biura, proszone są o zapakowanie dokumentu do bagażu dziecka)

• • Legitymację szkolną z numerem PESEL (brak legitymacji prosimy zgłosić wcześniej do biura i 
wyposażyć dziecko w dodatkową gotówkę na dopłatę do biletu normalnego)

• • mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, 
kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy/kąpielówki, letnie nakrycie głowy (czapkę, chustkę)

• • przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy, krem z filtrem UV, środek przeciwko owadom, 
okulary przeciwsłoneczne

• • własny bidon na wodę

Uwaga: Szkoła Jazdy Konnej As Dream posiada na wyposażeniu kaski jeździeckie we wszystkich 
rozmiarach.

Osoby korzystające z transportu organizowane: prosimy o zabranie jednego średniej wielkości (do 
15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki małego bagażu podręcznego. 

Osoby na stałe mieszkające poza granicami Polski: prosimy o ubezpieczenie dzieci od kosztów 
leczenia na terenie naszego kraju.

www.kolonieiobozy.net
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