
Obozy Wędrowne - Informacje Ogólne 

Informacje transportowe
W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, uprzejmie informuję że jesteśmy zmuszeni nieznacznie skorygować 
rozkład przejazdów na nasze obozy. Chcielibyśmy dla Państwa wygody zachować jak największą liczbę miast 
wyjazdowych – jednak nie wszystko w tym sezonie jest możliwe. Przy wszystkich problemach zachowaliśmy 
większość zamówionych przez Państwa miast wyjazdowych. Nie udało nam się jednak z utrzymać Radomia, 
Białegostoku oraz Wrocławia. W tych przypadkach proponujemy przejazd z innych miejscowości, bez dopłaty. Za 
utrudnienia oczywiście przepraszamy, chociaż przyczynę Państwo doskonale znają. Jednocześnie dziękujemy za 
wyrozumiałość. 

Zaktualizowany rozkład jazdy znajdziecie Państwo w drugim pliku.

Informacje ogólne
• wszystkie przydatne informacje dotyczące realizacji obozów wędrownych znajdziecie Państwo w opisie 

wyjazdu oraz w dostępnym tam poradniku, który znajdziecie bezpośrednio pod tym linkiem: zobacz

•  Tradycyjnie też na ok 3 dni przed wyjazdem do każdego z naszych uczestników będzie dzwonił  kierownik 
danego obozu - przypomni o wszystkich najważniejszych sprawach, jednocześnie będzie można go zapytać na 
wszelkie sprawy związane obozem 

Informacje w związku z koronawirusem
Obozy wędrowne jadą, obostrzenia nie są takie uciążliwe, a zmiany organizacyjne stosunkowo niewielkie – pisaliśmy o
nich w jednym z wcześniejszych e-maili. Oczywiście przygotowania do spełnienia tego wszystkiego w obecnych 
warunkach to ogromny wysiłek, ale mamy nadzieję, że spowoduje on, że będą to kolejne udane wakacje dla naszych 
uczestników, a  młodzież jak co roku wróci zdrowa i zadowolona!

Oświadczenie rodziców
Na ok 3-5 dni przed wyjazdem na adresy e-mail podane przy rezerwacji prześlemy jeszcze  wzór oświadczenia jakie w 
tym sezonie jest obowiązkowym dokumentem związanym z wytycznymi wydanymi przez MEN, który rodzic(e) lub 
opiekun prawny powinien podpisać. Podpisanie będzie wymagane bezpośrednio na zbiórce.  

W przypadku osób  z dojazdem własnym -  podpisany druczek wraz z wypełnioną popisaną kartą kolonijną należy 
dostarczyć na start obozu, a rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek przesłać nam wypełniony i podpisany druczek e-
mailem.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 24, tak jak informowaliśmy wcześniej, istnieje możliwość
zakwaterowanie 1 osoby w oddzielnym namiocie – należy to jednak zgłosić najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

Pobierz druk oświadczenia

https://kolonieiobozy.net/public/assets/0/0-r3b-2020-dokumenty/informacje-2020.pdf


Miejsca startu i telefony do kierowników

Prosimy pamiętać, że telefony do kierowników czynne są od dnia rozpoczęcia obozu! Na ok 3 dni przed wyjazdem 
kierownik będzie kontaktował się bezpośrednio z uczestnikami swojej grupy.

DIABLAK Beskid Żywiecki

• kierownik: Arkadiusz Imiela 508067570
• dojazd własny:
• obóz stratuje ok godz. 17:00 Sucha Beskidzka (parking przed PKP)
• meta planowana jest w Krakowie! ok godz 14:00

POŁONINY Bieszczady

• kierownik: Grzegorz Luranc  507616659
• dojazd własny:
• obóz startuje ok. godz. 20:00 w Cisnej (Bacówka Pod Honem)
• meta planowana ok. godz. 8:00 w Cisnej (Bacówka Pod Honem)

SZWEJK Beskid Niski / Bieszczady

• kierownik: Piotr Miliszkiewicz 607810324
• dojazd własny:

obóz startuje ok. godz. 18:00 w Dukli (Rynek) 
• meta planowana ok. godz. 8:00 w Cisnej (Bacówka Pod Honem)

Dodatkowe informacje dotyczące dojazdu – WAŻNE! 

dot: Obozy Wędrowne 07-16.07.2020 - wyjazd z Poznania i ze Szczecina (pociąg)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na trasie Szczecin - Poznań - Kraków (przesiadka) w tym turnusie młodzież podróżuje pociągiem Intercity 
OSTERWA.

Oczywiście dokonaliśmy stosownej rezerwacji miejsc (w obie strony). Informacyjnie żeby wszystko poszło 
sprawnie, bardzo prosimy, żeby osoby udające się z nami na obozy ze Szczecina i z Poznania na zbiórce 
były odpowiednio przygotowane a szczególnie:

•Prosimy się nie spóźnić tak na wyjdzie jak i powrocie (pociąg nie czeka).

•Prosimy w dniu wyjazdu sprawdzić z którego peronu odjeżdża nasz pociąg - IC Osterwa rel. 
Szczecin - Przemyśl (na powrocie odwrotnie).

•Odprawa następuje bezpośrednio na peronie przy pociągu (w obie strony jest to wagon nr 13).

•Opiekunem w pociągu będzie jeden z naszych kierowników - Pan Piotr Miliszkiewicz 
607810324

•Wszystkie osoby wsiadające muszą mieć zasłonięte usta i nos stosowną maseczką lub przyłbicą.



•Podczas odprawy będą zbierane Karty Kolonijne i Oświadczenia Covid-19.

•Każdy uczestnik ma posiadać ważną legitymację szkolną (papierowa musi być popieczętowana i 
podpisana). 

Informacyjnie IC Osterwa jest klimatyzowany, nie ma natomiast możliwości zakupu posiłków - wagony 
barowe nadal nie funkcjonują - prosimy zaopatrzyć uczestników w odpowiednią ilość jedzenia i wody na czas
przejazdu! 

Wyjazd dnia 07.07.2020 (wtorek)

• ze Szczecina Głównego 5:14 wagon nr 13 

• z Poznania Głównego 8:50 wagon nr 13

Przesiadka w Krakowie Głównym ok godz 14:30 na docelowe autokary

Są to godziny wyjazdu (nie zbiórki - prosimy przyjść na stosowny peron przynajmniej 30 minut
wcześniej)

Nie ma możliwości wsiadania na innych stacjach (jeśli chodzi o wysiadanie na powrocie - to po uzgodnieniu 
jest taka możliwość). 

Powroty planowo w czwartek dnia 16.07.2020 

• do Poznania Głównego godz 19:48, 
• do Szczecina Głównego godz. 23:28 - wagon nr 13)

Przejazd do Krakowa jest zdecydowanie szybszy pociągiem niż autokarem i zapewne wygodniejszy, jednak 
wymaga większego zdyscyplinowania - wiec prosimy podejście do sprawy ze zrozumieniem.
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