
Trzebież - informacje wyjazdowe - wszystkie programy

Przypominamy o konieczności dowiezienia na zbiórkę oryginałów następujących dokumentów (większość z nich otrzymaliście Państwo mailem, 
oświadczenie covid można też pobrać z naszej strony):

1) ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym numerem PESEL
2) zgody programowej na zajęcia konne, na jazdę w skateparku (uwaga: jeździmy wyłącznie w kasku i ochraniaczach)
3) wypełnionej karty kolonijnej oraz regulaminu COVID
4) zgody na hospitalizację.

Dodatkowe informacje co zabrać na poszczególne programy znajdują się w opisach poszczególnych obozów.

Dodatkowe informacje i numery telefonów znajdziecie Państwo na kolejnej stronie:

www.kolonieiobozy.net

WYJAZD POWRÓT

Miasto Miejsce zbiórki / wyjazdu Miasto Miasto i Miejsce powrotu

Szczecin Szczecin

Gdańsk Gdańsk

Koszalin Koszalin

Bydgoszcz Bydgoszcz

Łódź Łódź

Warszaw a Warszaw a 

Poznań Poznań

Katow ice Katow ice

Wrocław  Gł. Wrocław  Gł.

Data i godzina 
zbiórki/ odjazdu

Kontakt do 
konwojenta

Data i godzina 
przyjazdu

Kontakt do 
konwojenta

Parking na ulicy SAMBORA w  Szczecinie 
(prosimy szukać autokaru oznakow anego 
TRAVEL SHOP – OBÓZ W TRZEBIEŻY)

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  13:00 

/ 13:30

Marcelina 
Czekurłan – 

kierow nik: 605 430 
159

Parking na ulicy SAMBORA w  Szczecinie 
(prosimy szukać autokaru oznakow anego 
TRAVEL SHOP – OBÓZ W TRZEBIEŻY)

22 lipca 2020  (środa)  ok. 
godz. 12:45

Marcelina 
Czekurłan – 

kierow nik: 605 430 
159

Dw orzec PKP Gdańsk Głów ny, peron odjazdu 
pociągu ICIC58102 do Szczecina Gł.(pociąg 
relacji Olsztyn – Szczecin Gł.). Na peronie 

prosimy szukać konw ojenta z tabliczką Travel 
Shop.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  7:55 / 

8:24

Tom asz   
Czarkow ski 

516855587

Dw orzec PKP Gdańsk Głów ny, peron 
przyjazdu pociągu ICI 85102 do Olsztyna 
(pociąg relacji Szczecin Gł. - Olsztyn). Na 

peronie prosimy szukać konw ojenta z 
tabliczką Travel Shop.

22 lipca 2020    (środa) 
godz.  19:36

Tom asz   
Czarkow ski 

516855587

Dw orzec PKP Koszalin, peron odjazdu pociągu 
ICIC58102 do Szczecina Gł.(pociąg relacji 

Olsztyn – Szczecin Gł.). Uw aga  grupa dosiada 
się do dzieci już jadących w  pociągu, prosimy 

dzw onić do konw ojenta.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  10:45 

/ 11:00

Tom asz   
Czarkow ski 

516855587

Dw orzec PKP Gdańsk Głów ny, peron 
przyjazdu pociągu ICI 85102 do Olsztyna 

(pociąg relacji Szczecin Gł. - Olsztyn). 
Prosimy o punktualność oraz o kontakt z  

konw ojentem w  celu ustalenia zajmow anego 
w agonu. Grupa jedzie pociągiem dalej. 

22 lipca 2020    (środa) 
godz.  16:37

Tom asz   
Czarkow ski 

516855587

Dw orzec PKP Bydgoszcz Głów na, peron 
odjazdu pociągu TLK 18108 relacji Warszaw a 
Wschodnia – Św inoujście. Na peronie prosimy 

szukać konw ojenta z tabliczką Travel Shop.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  10:10 

/ 10:32

Anna 
Grześkiew icz 

786805166

Dw orzec PKP Bydgoszcz Głów na, peron 
przyjazdu pociągu IC 6500 PIAST relacji 

Wrocław  Głów ny – Gdynia Głów na. Prosimy 
o punktualne przybycie, gdyż grupa udaje się 

dalej pociągiem.
22 lipca 2020    (środa) ok. 

godz.18:39
Anna Grześkiew icz 

786805166

Dw orzec PKP Łódź Kaliska, peron odjazdu 
pociągu IC18116 WŁÓKNIARZ do Szczecina Gł.
(pociąg relacji Łódź Fabryczna. – Szczecin Gł.). 

Na peronie prosimy szukać konw ojenta z 
tabliczką Travel Shop.

12 lipca 2020   (w  nocy 
 z soboty na niedzielę) 

godz.  3:50 / 4:13
Mariusz Bober 

514661337

Dw orzec PKP Łódź KALISKA peron 
przyjazdu pociągu IC81116 WŁÓKNIARZ 

relacji Szczecin – Łódź Fabryczna. Prosimy 
kontaktow ać się z konw ojentem tel. w  celu 

ustalenia zajmow anego w agonu.
22 lipca 2020    (środa) ok. 

godz.23:56
Mariusz Bober 

514661337

Dw orzec PKP WARSZAWA CENTRALNA, peron 
odjazdu pociągu IC18101 GAŁCZYŃSKI do 

Szczecina Gł.(pociąg relacji Warszaw a Wsch. – 
Szczecin Gł.). Na peronie prosimy szukać 

konw ojenta z tabliczką Travel Shop.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  5:00 / 

5:30
Tom asz Krupa 

728942291

Dw orzec PKP WARSZAWA CENTRALNA 
peron przyjazdu pociągu IC81100 

GAŁCZYŃSKI  relacji Szczecin – Warszaw a 
Wsch. Prosimy kontaktow ać się z 
konw ojentem tel. w  celu ustalenia 

zajmow anego w agonu.
22 lipca 2020    (środa) ok. 

godz.22:45
Tom asz Krupa 

728942291

Dw orzec PKP (POZNAŃ GŁÓWNY), peron 
odjazdu pociągu IC18101 GAŁCZYŃSKI do 

Szczecina Gł.(pociąg relacji Warszaw a Wsch. – 
Szczecin Gł.). Uw aga  grupa dosiada się do 

dzieci już jadących w  pociągu, prosimy dzw onić 
do konw ojenta.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  9:10 / 

9:31
Tom asz Krupa 

728942291

Dw orzec PKP POZNAŃ GŁÓWNY peron 
przyjazdu pociągu IC81100 GAŁCZYŃSKI  

relacji Szczecin – Warszaw a Wsch. Prosimy 
o punktualność oraz o kontakt z  

konw ojentem w  celu ustalenia zajmow anego 
w agonu. Grupa jedzie pociągiem dalej. 

22 lipca 2020    (środa) ok. 
godz 18:44

Tom asz Krupa 
728942291

Kraków * 
Głów ny

Dw orzec PKP  Kraków  Głów ny  peron odjazdu 
pociągu IC 38172 PRZEMYSLANIN do 

Św inoujścia, relacji Kraków – Św inoujście. Na 
peronie prosimy szukać konw ojenta z logo 

Travel Shop.

*11 lipca 2020   (w  
nocy z soboty na 

niedzielę) godz. 22:10 / 
22:32

Katarzyna Łapa 
504303176

Kraków  
Głów ny

Dw orzec PKP Kraków  Głów ny peron 
przyjazdu pociągu IC 8320  ze Szczecina 

Głów nego, relacji Szczecin - Kraków .  
Prosimy kontaktow ać się z konw ojentem tel. 

w  celu ustalenia zajmow anego w agonu
22 lipca 2020   (środa) 

godz.22:18

Kontakt do 
konw ojenta na 7 

dni przed 
pow rotem

Dw orzec PKP  KATOWICE peron odjazdu 
pociągu TLK48102 SWAROŻYC do Św inoujścia, 

relacji Katow ice – Św inoujście. Na peronie 
prosimy szukać konw ojenta z logo Travel Shop.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  5:00 / 

5:21

Małgorzata 
Czarkow ska 

692927067

Dw orzec PKP KATOWICE  peron przyjazdu 
pociągu TLK84102 SWAROŻYC ze 

Św inoujścia (dzieci jadą ze Szczecina), 
relacji Św inoujście - Katow ice.  Prosimy 

kontaktow ać się z konw ojentem tel. w  celu 
ustalenia zajmow anego w agonu.

22 lipca 2020   (środa) 
godz.23:28

Jarosław  
Karczm arzyk 

609656808

Dw orzec PKP Wrocław  Gł. peron odjazdu 
pociągu TLK48102 SWAROŻYC do Św inoujścia, 

relacji Katow ice – Św inoujście. Uw aga  grupa 
dosiada się do dzieci już jadących w  pociącu, 

prosimy dzw onić do konw ojenta.

12 lipca 2020   
(niedziela) godz.  7:40 / 

8:03

Małgorzata 
Czarkow ska 

692927067

Dw orzec PKP Wrocław  Głów ny peron 
przyjazdu pociągu TLK84102 SWAROŻYC 
ze Św inoujścia (dzieci jadą ze Szczecina), 
relacji Św inoujście - Katow ice. Prosimy o 

punktualność oraz o kontakt z  konw ojentem 
w  celu ustalenia zajmow anego w agonu. 

Grupa jedzie pociągiem dalej. 
22 lipca 2020    (środa)  

godz.20:55

Jarosław  
Karczm arzyk 

609656808

Dojazd 
w łasny

Gminne Centrum Edukacji I Rekreacji, Trzebież, 
ul. Leśna 15 (Ośrodek w ypoczynkow y)

12 lipca 2020    
(niedziela) od godziny  

15:00 

Marcelina 
Czekurłan – 

kierow nik: 605 430 
159

Dojazd 
w łasny

Gminne Centrum Edukacji I Rekreacji, 
Trzebież, ul. Leśna 15 (Ośrodek 

w ypoczynkow y)
22 lipca 2020  (środa)    do 

godz. 11:30

Marcelina 
Czekurłan – 

kierow nik: 605 430 
159



www.kolonieiobozy.net

Konwojenci będą ubrani w koszulki z logo TRAVEL SHOP oraz będą mieli ze sobą tabliczkę TRAVEL SHOP;

Telefon transportowy czynny w dniach 12.07.2020 oraz 22.07.2020 – nr 663 873 335 lub 607 474 847

Kierownikiem na turnusie 12-22.07.2020 jest pani Marcelina Czekurłan: 605 430 159

Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik wyjazdu MUSI BYĆ ZDROWY W DNIU WYJAZDU i posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców o stanie zdrowia. Nasza kadra obozowa 
ma obowiązek ZMIERZYĆ DZIECIOM NA ZBIÓRCE TEMPERATURĘ (bardzo prosimy aby przed wyjściem na zbiórkę Państwo również zmierzyli dzieciom temperaturę). Uczestnicy, 
których temperatura przekroczy > 37,7 stopnia Celsiusza nie będą mogli być zakwalifikowani na obóz. Jeśli zauważą Państwo u swoich dzieci objawy choroby bezpośrednio przed 

wyjazdem prosimy o kontakt z naszym biurem – postaramy się  wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie.

Prosimy pamiętać, że mają Państwo obowiązek zapewnić swoim dzieciom maseczki (w liczbie 4 na 1 obóz), których będziemy używać TYLKO podczas transportu, wyjść do 
miejsc publicznych zamkniętych (np. sklepy, muzea). W przypadku zagubienia maseczki, Organizator  będzie miał zapewnione maseczki awaryjne dla Uczestników.

Uwaga - każdy uczestnik wyjazdu korzystający z transportu zapewnianego przez Travel Shop poza wyjazdami ze Szczecina i Gorzowa oraz opcji dojazd własny ma obowiązek 
posiadać na trasie przejazdu WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ z nr PESEL. W przypadku braku ważnej LEGITYMACJI SZKOLNEJ konieczny jest wcześniejszy kontakt z naszym 

biurem w celu ustalenia formy dokonania dopłaty do całego biletu PKP.

Prosimy o punktualność na miejscu zbiórki. Na miejscu zbiórki mogą Państwo przekazać konwojentom WYPEŁNIONE KARTY OBOZOWE, oświadczenie COVID + ZGODA NA 
HOSPITALIZACJĘ , zgody na zajęcia programowe (jazda w skateparku)

Prosimy spakować dzieci z rozwagą, w jedną dużą torbę i jeden bagaż podręczny (z prowiantem na czas przejazdu); Prosimy pamiętać, że ostatnim świadczeniem na obozie jest  
śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu (22 lipca 2020). W przypadku powrotu do miejscowości innych nich Szczecin prosimy zabezpieczyć dzieciom kieszonkowe na posiłek na 

trasie.
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