
Runowo k/Lęborka – Pałac pod Bocianim Gniazdem

OGÓLNE INFORMACJE DLA KOLONISTÓW I RODZICÓW 

Ważne dokumenty: 

• Wypełniona karta kolonijna (karta wysłana była wraz z dokumentami przy potwierdzaniu 
rezerwacji) - obowiązkowo

• Ankieta Epidemiologiczna – pobierz – obowiązkowo
• Podpisany protokół na odznakę Jeżdżę Konno (tylko dla osób które wybrały obóz z 

odznaką) - pobierz 
• zgoda oświadczenia jazdy konne - pobierz – obowiązkowo dla osób na obozach z jazdą 

konną

Dane adresowa ośrodka:

• Biuro ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie, Runowo 23,  76-230 Potęgowo

dojazd google

Telefony kontaktowe

• BIURO OŚRODKA - 598115149
• Jakub Rutkiewicz 602445113
• Kierownik Kolonii 514165725

Informacje kolonie 2020

WAŻNE – osoby które chcą być odebrane z PKP w Lęborku proszone są o wcześniejszy
kontakt  pod tel 602445113

Co ze sobą warto zabrać:

WAKACJE W SIODLE  - Profesjonalny Obóz Jeździecki oraz My little 
Pony  

• bryczesy do jazy konnej lub wygodne spodnie (leginsy, dresy)
• kurtka nieprzemakalna, bluza lub kamizelka
• długie skarpety 2 pary 
• sztylpy lub oficerki, gumowce lub inne buty za kostkę do jazdy konnej
• kamizelkę ochronną do jazdy konnej jeżeli ma się swoją , jeżeli nie to można wypożyczyć w

ośrodku 

www.kolonieiobozy.net

https://www.google.pl/maps/place/Stajnia+Pa%C5%82ac+Runowo/@54.4698648,17.5591025,300m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!3m8!1s0x0:0xfc9693fe354faeb!2sPa%C5%82ac+Pod+Bocianim+Gniazdem!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.470112!4d17.5598162!3m4!1s0x0:0xd7b3b4969b44e11!8m2!3d54.4701619!4d17.5604
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/odznaka-jezdze-konno.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/zgoda-jazdy-konne.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/oswiadczenie-covid.pdf


• buty turystyczne do wędrówek wygodne nie nowe :) 
• tenisówki lub buty do chodzenia po ośrodku
• klapki, kąpielówki,
• przybory toaletowe, ręcznik
• latarka,
• czapkę lub chustkę na głowę  OBOWIĄZKOWO!
• Karimata, śpiwór tylko przy turnusach z zakwaterowaniem w namiotach
• spray na komary i owady i kleszcze
• Kieszonkowe (średnio ok. 15 - 20 zł na dzień) na miejscu funkcjonuje sklepik 
• Rękawiczki 
• maseczkę min 1 szt ( firmowy "komin" będzie można nabyć w sklepiku na terenie Pałacu)
• prosimy zapoznać się ze SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POBYTU Z ZASADAMI 

HIGIENY  PODCZAS WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w Runowie – wg 
wytycznych MEN, GIS, i MZ dla organizatorów  wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 
roku z dnia 29.05.2020  - zobacz

W naszej stajni prowadzimy także biblioteczkę jeździecką oraz mini komis z artykułami 
jeździeckimi. Będzie dodatkowo możliwość zakupienia nowych drobnych akcesoriów jeździeckich.

Podczas jazd konnych używamy atestowanych kasków oraz ochronnych kamizelek jeździeckich. 
Jeżeli posiadacie własny sprzęt można przywieźć go ze sobą albo wypożyczyć na cały obóz 
bezpłatnie. 

 

Fotorelacja z Obozów:

• https://www.facebook.com/kolonieiobozy.net   
• https://www.facebook.com/runowo   

 

Dodatkowe informacje:

 
• Z powodu obowiązujących zaleceń nie bedzie możliwe wejście rodziców do ośrodka 

• Przyjecie dzieci nastąpi w wyznaczonym i oznakowanym miejscu przed ośrodkiem

• Przypominamy o godzinach przyjęć dzieci - między 15.00 a 17.00 29.06.2020

• wszelkie inne godziny przyjazdu prosimy uzgadniać telefoniczne.

• W przypadku przywiezienia lub odbioru dzieci na kolonie przez inne niż rodzice prosimy o 
wypełnienie upoważnienia ze wskazaniem danych tej osoby. 

• odbiór dzieci w dniu 09.07.2020 do godziny 11.00

www.kolonieiobozy.net

https://www.facebook.com/runowo
https://www.facebook.com/kolonieiobozy.net
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/regulamin-pobytu-higieny.pdf
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