
Zakopane 9/10.07 – 20/21.07.2020 – komunikat wyjazdowy

Drodzy Państwo, mili Obozowicze i Koloniści!

Z przyjemnością przesyłamy do Państwa informacje dotyczące zbliżającego się terminu rozpoczęcia letnich obozów i koloni  w Zakopanem 9/10-20/21 lipca 
2020. Poniżej znajdziecie  niezbędne informacje na temat dowozu uczestników do miejsca organizacji wypoczynku.

Szczegółowe godziny zbiórek, adres ośrodka, oraz kontakt do kierownika obozu, zawarte są w tabeli.

Ważne informacje dotyczące transportu zorganizowanego!

• Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wyjazd ze Szczecina, Koszalina i Gorzowa następuje w dniu 9 lipca (czwartek), a powrót do Szczecina, Koszalina i 
Gorzowa w dniu 21 lipca (wtorek).

• Wyjazdy z Warszawy , Krakowa, Katowic - odbywają się w dniu 10 lipca (piątek), powrót 20 lipca (poniedziałek) / do Katowic w nocy 21 lipca ( z 
poniedziałku na wtorek)

• Wyjazdy z wszystkich miast  realizowane są pociągiem pod opieką konwojentów (dojazdy z Koszalina i Gorzowa do pociągu realizowane są samochodem 
osobowym pod opieką kadry Travel Shop)

Dojazd własny

Przypominamy, że dojazdy indywidualne (dojazd własny do Zakopanego) odbywają się w wyznaczonych godzinach:

• W dniu 10 lipca 2020 przyjazd od godziny 11:00; 

• W dniu 20 lipca 2020 odbiór dzieci do godz. 15:00;

Szczegóły dotyczące godzin i miejsc zbiórek znajdą Państwo w załączniku.



Kierownik obozu i adres ośrodka:

• Kierownikiem na obozie w Zakopanem, turnusie 10 lipca - 20 lipca 2020 będzie pani:   Aleksandra Kobiałka 661 094 300

• Telefon jest czynny jedynie w trakcie trwania obozu!

Adres ośrodka:

• Dom Wypoczynkowy „U Hani i Jędrka”, Rybkówka 1a, 34-500 Zakopane, tel. 48 (18) 201 18 65 Tel. 48 667 255 269

Przypominamy o konieczności posiadania przez uczestników:

 ważnych legitymacji szkolnych
 uzupełnionych i podpisanych przez rodziców kart obozowych 
 podpisanej zgody na zajęcia programowe (w mailu z potwierdzeniem rezerwacji)
 oświadczenia COVID  
 zgody na hospitalizację 

Wszystkie te dokumenty powinni Państwo przekazać kadrze obozowej, kierownikowi placówki lub konwojentom na trasie przejazdu. Dokumenty wysyłane były na Państwa e-
mail wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Oświadczenie COVID można też pobrać bezpośrednio z naszej strony - pobierz

Posiadanie Karty Kolonijnej, "oświadczenia COVID", zgody na hospitalizację oraz zgody na zajęcia jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników!

Ważne informacje w związku z covid-19

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 

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0/0-covid/COVID_przewodnik_wyjazdowy.pdf


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 o zabraniu przez uczestników na obóz:

DOKUMENTY: 

• ważna legitymacja szkolna (z nr PESEL), podpisana i wypełniona karta uczestnika obozu, podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna zgoda na 
udziału w zajęciach, oświadczenie COVID, zgoda na hospitalizację; 

UBRANIA: 

• wygodny strój sportowy – kilka kompletów (koszulki, spodenki krótkie i długie, dres), nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter (lub polar), strój kąpielowy, 
ręcznik, co najmniej dwie pary butów sportowych (w tym jedne buty do wycieczek górskich), klapki, buty kąpielowe (do jeziora), cienkie rękawiczki (do 
parku linowego); 

INNE: 

• 4 maseczki ochronne(wymagane podczas transportu oraz wizyt w sklepach, muzeach), BIDON / butelka (do uzupełniania wody z bufetu), mały plecak na 
wycieczki, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny z filtrem. Przyda się: okularki pływackie, preparat odstraszający komary, latarka, 
mały płyn do dezynfekcji.

NA OBOZIE GITAROWYM/ UKULELE: 

• wymagana własna gitara lub ukulele.

Uwaga: Przedmioty wartościowe Uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność.



Dodatkowe informacje:

Posiadanie przez dzieci telefonów komórkowych nie jest niezbędne – przez cały czas trwania turnusu mają Państwo kontakt z Kierownikiem Wypoczynku. 
Informujemy, że kierownik wypoczynku może podjąć decyzję o zbieraniu telefonów uczestników przez kadrę obozową przed zajęciami i na ciszy nocnej, w celu 
uniknięcia ich zagubienia. W wyznaczonych godzinach można kontaktować się z dziećmi na ich numery telefonu, dzieci w dowolnej chwili mogą zadzwonić do 
rodziców (także z numeru kierownika).

Informujemy że w dniach rozpoczęcia i zakończenia turnusów czynny będzie nasz numer alarmowy 663873335 - prosimy dzwonić pod wskazany numer w 
sprawach dotyczących przejazdów na obozy, tylko w przypadku braku możliwości połączenia z konwojentami lub sytuacjach wyjątkowych.

Tabela wyjazdowa:

WYJAZD POWRÓT

Miasto Miejsce zbiórki / wyjazdu

Data i godzina
zbiórki/
odjazdu

Kontakt do
konwojenta Miasto Miasto i Miejsce powrotu

Data i godzina
przyjazdu

Kontakt do
konwojenta

Szczecin

Dworzec PKP Szczecin Gł., peron
odjazdu pociągu IC83194

PODHALANIN, relacji Szczecin
Główny -Zakopane. Na peronie

prosimy szukać wychowawców z
tabliczkami Travel Shop.

9 lipca 2020*
(czwartek)

godzina
17:40/18:17

Aleksandra
Kobiałka

661094300 Szczecin

Dworzec PKP Szczecin Gł., peron
przyjazdu pociągu IC38194

PODHALANIN relacji Zakopane
- Szczecin Główny.

21 lipca 2020*
(wtorek)

godzina 10:14

Aleksandra
Kobiałka

661094300

Gorzów
Wlkp

Stacja Paliw Orlen ul. Złotego
Smoka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uwaga – przejazd prywatnych

samochodem do pociągu
odjeżdżającego z Kostrzyna

9 lipca 2020*
(czwartek)

godzina
18:00/18:10

Andrzej
Kaszkowiak
502257724 

Gorzów
Wlkp

Stacja Paliw Orlen ul. Złotego
Smoka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

21 lipca 2020*
(wtorek) ok.

godziny 10:00

Andrzej
Kaszkowiak
502257724 

Koszalin

Koszalin. Stacja Paliw Shell, ul.
Syrenki 27.

Uwaga – przejazd prywatnym
samochodem do

9 lipca 2020*
(czwartek)

godzina
15:20/15:30

Grzegorz
Skrzypczak
535582232 Koszalin

Koszalin. Stacja Paliw Shell, ul.
Syrenki 27.

Uwaga – przejazd pkp Zakopane
– Szczeicn, dalej prywatnym

21 lipca 2020*
(wtorek) ok.

godziny 12:00

Grzegorz
Skrzypczak
535582232



Szczecina, dalej pkp Szczecin-
Zakopane 

samochodem 
Szczecin – Koszalin

Katowice

Dworzec PKP Szczecin Gł., peron
odjazdu pociągu IC83194

PODHALANIN, relacji Szczecin
Główny -Zakopane. Uwaga – dzieci
dosiadają się do grupy już jadącej

pociągiem, prosimy ustalićnr
wagonu z konwojentem, prosimy

dzwonić do konwojenta.

10 lipca 2020
(w nocy z

czwartku na
piątek) godzina

2:30/2:58

Aleksandra
Kobiałka

661094300 Katowice

Dworzec PKP KATOWICE peron
przyjazdu pociągu peron

przyjazdu pociągu IC38194
PODHALANIN relacji Zakopane

- Szczecin Główny. Uwaga –
dzieci wysiadają, a konwojenci
jadą dalej. Prosimy o kontakt z

konwojentem

21 lipca 2020*
(w nocy z

poniedziałku na
wtorek) godzina

1:44

Aleksandra
Kobiałka

661094300

Warszawa

Dworzec PKP Warszawa Centralna,
peron odjazdu pociągu EIC 1350
relacji Warszawa Wschodnia  -
Zakopane. Na peronie prosimy
szukać konwojenta z tabliczką

Travel Shop. 

10 lipca 2020  (
piątek) 6:00 /

6:30
Janek Górniak

661605871
Warszaw

a

Dworzec PKP Wraszawa
Centralna., peron przyjazdu
pociągu TLK35101 relacji

Zakopane – Gdynia Gł.

20 lipca 2020
(poniedziałek)
godzina 19:35

Janek Górniak
661605871

Kraków

Dworzec PKP Kraków Gł./, peron
odjazdu pociągu   EIC 1350 relacji
Warszawa Wschodnia  - Zakopane.

Uwaga – dzieci dosiadają się do
grupy już jadącej pociągiem, wagon

nr 16 (do potwierdzenia z
konwojentem), prosimy dzwonić do

konwojenta.

10 lipca 2020  (
piątek) 9:00 /

9:27

Aleksandra
Kobiałka

661094300 Kraków

Dworzec PKP Kraków Gł./, peron
przyjazdu pociągu   TLK35101
relacji Zakopane – Gdynia Gł.
Uwaga – dzieci wysiadają, a

konwojenci jadą dalej. Prosimy o
kontakt z konwojentem

20 lipca 2020
(poniedziałek)
godzina 15:08

Aleksandra
Kobiałka

661094300

Dojazd
własny

Dom Wypoczynkowy „U Hani i 
Jędrka” Rybkówka 1a   34-500 
Zakopane                      tel. +48 (18) 
201 18 65
Tel. +48 667 255 269

1 lipca 2019
(poniedziałek)
od godz.  11:00

Aleksandra
Kobiałka

661094300
Dojazd
własny

Dom Wypoczynkowy „U Hani i 
Jędrka” Rybkówka 1a   34-500 
Zakopane                      tel. +48 
(18) 201 18 65

20 lipca 2020
(poniedziałek)

do godziny 15:00

Aleksandra
Kobiałka

661094300

Telefon transportowy czynny w dniach9/10.07.2020 oraz 20.07.2020 – nr  663873335



Kierownikiem na turnusie 10-20.07.2020 jest pani Aleksandra Kobiałka 661094300
Konwojenci będą ubrani w koszulki z logo TRAVEL SHOP oraz będą mieli ze sobą tabliczkę TRAVEL SHOP;

Uwaga – Prosimy zwrócić uwagę na datę wyjazdu: A) Np. wyjazd pociągiem ze Szczecina w dniu 9 lipca 2020 (czwartek, godz. 18:17), przyjazd do Zakopanego
10 lipca 2020 (godzina 8:00). Wyjazd z Zakopanego do Szczecina w dniu 20 lipca 2020 o godzinie 20:15, a powrót do Szczecina (pociągiem) w dniu 21 lipca

2020 ok. 10:14; B) Wyjazd z Koszalina w dniu 9 lipca 2020 samochodem prywatnym do Szczecina, dalej przejazd PKP z grupą Szczecin – Zakopane,  przyjazd
do Zakopanego 10 lipca 2020 (godzina 8:00). Wyjazd z Gorzowa w dniu 9 lipca 2020 samochodem prywatnym do Kostrzyna, dalej przejazd PKP z grupą

Szczecin – Zakopane,  przyjazd do Zakopanego 10 lipca 2020 (godzina 8:00). Wyjazd z Krakowa, Warszawy i Katowic – w dniu 10 lipca (piątek). Powrót do
Krakowa i Warszawy – w dniu 20 lipca (poniedziałek), do Katowic – w dniu 21 lipca ( w nocy z poniedziałku na wtorek)

Uwaga – każdy uczestnik wyjazdu korzystający z transportu zapewnianego przez Travel Shop poza opcją dojazd własny ma obowiązek posiadać na trasie
przejazdu WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ z wpisanym nr PESEL oraz musi być wyposażony w maseczkę. W przypadku braku ważnej LEGITYMACJI

SZKOLNEJ konieczny jest wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu ustalenia formy dokonania dopłaty do całego biletu PKP.

Prosimy pamiętać, że na wyjazd przyjmowane będą TYLKO ZDROWE DZIECI. W dniu zbiórki zgodnie z obowiązującym  prawem będziemy mierzyć dzieciom
temperaturę, dzieci z gorączką i oznakami przeziębienia, choroby nie będą przyjmowane na obóz.

Prosimy o punktualność na miejscu zbiórki Na miejscu zbiórki mogą Państwo przekazać konwojentom WYPEŁNIONE KARTY OBOZOWE, OŚWIADCZENIE
COVID, ZGODĘ NA PARK LINOWY;

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 obiad i suchy prowiant w dniu wyjazdu (20 lipca). W przypadku powrotu do miejscowości takich jak

Szczecin, Gorzów, Koszalin (powroty do tych miejscowości w dniu 21 lipca rano) prosimy zabezpieczyć dzieciom kieszonkowe na posiłek na trasie / zakup
dodatkowego prowiantu.
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