
Dziwnówek – ośrodek Zielona Noc – wszystkie programy 

- informacje ogólne

Obowiązkowe dokumenty do przyjęcia na obóz:

W celu otwarcia załączników należy wcisnąć przycisk ctrl + kliknąć na link!

• Wypełniona karta kolonijna – pobierz

• Wypełnione i podpisane oświadczenie związane z covid-19 - pobierz

Adres ośrodka: 

• • Ośrodek Zielona Noc, ul. Słoneczna 1-3-5, 72-420 Dziwnówek 

Telefon do Kierownika: 

• 664-161-279 – telefon działa wyłącznie w trakcie trwania turnusów, pod 
numerem nie są udzielane informacje na temat oferty!

• planowany Kierownik: Monika Niszczuk

Dojazd własny:

• prosimy o dostarczenie dzieci do ośrodka 1 dnia obozu od godziny 18:30, 

• odbiór ostatniego dnia obozu do godz. 8:00 

Co zabrać i informacje dodatkowe: 

• informacje na temat tego co zabrać ze sobą na wyjazd znajdują się w opisie 
poszczególnych obozów 

• informacje dodatkowe na temat realizacji obozów w Mrzeżynie znajdziecie również w
Poradniku Rodzica 

• realizacja pobytu i programu może zostać skorygowana względem ubiegłych lat celem
dostosowania do wytycznych związanych z  covid-19 – wszystkie  zalecenia wydane 
przez MEN dotyczące organizacji tegorocznych wyjazdów znajdziecie tutaj

Kaucja Zwrotna 

• w wysokości 30 zł - pobierana 1 dnia na pokrycie ewentualnych strat, rozliczana w 
dniu wyjazdu 

https://kolonieiobozy.net/public/assets/0/2020-wonder-dokumenty/karta_kwalifikacyjnao_obozowa.pdf
https://kolonieiobozy.net/czy-kolonie-beda-mogly-sie-odbyc
https://kolonieiobozy.net/public/assets/0/2020-wonder-dokumenty/poradnik-rodzica-2020.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0/000-KORONA/oswiadczenie-druk.pdf


Rozkład jazdy: 

• godziny i miejsca wyjazdu znajdziecie Państwo na umowie zgłoszenia 

• rozkład jazdy można również podejrzeć pod poniższym linkiem: rozkład jazdy 

• transport realizowany jest przez Almatur 

• ze względów organizacyjnych,na 14 dni przed wyjazdem zmiany miejsca 
wyjazdowego realizowane będą za opłatą 50 zł za zmianę (1 osoba, dojazd w 1 stronę)
- pod warunkiem gdy zmiana taka będzie możliwa. Na mniej niż 7 dni przed 
wyjazdem zmiany nie będą możliwe.

Telefon alarmowy na czas transportu: 

• Almatur Helpline: 42 632 17 41 

• Powyższy numer służy wyłącznie kwestiom związanym z dojazdem i czynny jest 
w dni, w których odbywa się transport. Pod numerem nie są udzielane 
informacje na temat oferty. 

https://kolonieiobozy.net/public/assets/0/2020-wonder-dokumenty/Transport-2020.pdf
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