
obóz miejsce startu i mety dla osób z dojazdem własnym start godz. meta godz. kierownik obozu:

POŁONINY Cisna, Bacówka Pod Honem 21:00 06:30 Arkadiusz Imiela 508067570
DZIKI SAN Cisna, Bacówka Pod Honem 21:00 06:30 Mariusz Bęczkowski 607300411
HALNY Zakopane, parking przed dworcem PKP 19:00 08:00 Grzegorz Luranc 507616659

miejsce zbiórki/powrotu wyjazd godz. uwagi

Częstochowa Stacja paliw SHELL, al. Jana Pawła II 5 
14:00 13:00 zmiana godzin

Gdańsk 
07:00 21:30 zmiana godzin

Katowice Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22  
15:15 12:00 zmiana godzin

Koszalin
06:12 22:14

Kraków  Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201 (przy węźle A4 "Mirowska") 
17:00 10:15 zmiana godzin

Lublin brak minimalnej ilości osób na przejazd z tego miasta
xxx xxx Warszawa, Łódź lub Kraków*)

Łódź 
12:00 15:00 zmiana godzin

Piotrków Tryb. Stacja paliw AMIC ENERGY, ul. Sikorskiego 8 (przy sklepie Lidl) 
13:00 14:00 zmiana godzin

Poznań 
10:29 18:00

Czechowice-Dziedzice brak minimalnej ilości osób na przejazd z tego miasta
xxx xxx Katowice*)

Słupsk
05:19 23:25

Szczecin Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 (róg Struga) 
05:00 21:45 zmiana godzin

Warszawa Parking przy Torwarze, ul. Łazienkowska (róg Wisłostrady) 
10:00 17:00 zmiana godzin

Wrocław 
13:20 15:04

[+1] powrót dzień po dacie zakończenie imprezy (po północy, czyli w piątek)

xxx brak wyjazdu z danej miejscowości na dane kierunki

*) 

2020 Rozkład Jazdy na Obozy Wędrowne po korekcie - covid-19 z 
dnia 09.07.2020 DZIKI SAN - 2; HALNY - 

2; POŁONINY -2 

miasto 
wyjazdu/powrotu

powrót ok. 
godz.

Parking, ul. Gradowej (obok stacji paliw ORLEN, ul. 
Dąbrowskiego 4 ) 

PKP Poznań Główny (peron bezpośrednio przy pociągu IC 
"SZKUNER" rel. Słupsk - Katowice zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 

"Szkuner" wagon nr 15

Stacja paliw ORLEN (A1 MOP Wiśniowa Góra k. Katowice, na 
powrocie k. Gdańsk) 

PKP Poznań Główny (peron bezpośrednio przy pociągu IC 
"SZKUNER" rel. Słupsk - Katowice zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 

"Szkuner" wagon nr 15

PKP Poznań Główny (peron bezpośrednio przy pociągu IC 
"SZKUNER" rel. Słupsk - Katowice zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 

"Szkuner" wagon nr 15

PKP Poznań Główny (peron bezpośrednio przy pociągu IC 
"SZKUNER" rel. Słupsk - Katowice zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 

"Szkuner" wagon nr 15

W związku ze zmianą proponujemy wyjazd z podanych miejscowości (dopłata transportowa zostaje w tym przypadku 
zniesiona). Osoby z tych miast proszone są o podjecie decyzji co do sposobu przejazdu.

Podczas podróży uczestnikami opiekują się kadra lub konwojenci. Uczestnicy mają obowiązek posiadać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz ważną 
legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy pociągami. Uwaga! W sezonie, w czasie przejazdów czynny jest dyżurny numer telefonu 606235702. Pod 
tym numerem uzyskacie Państwo informacje o przebiegu jazdy wszystkich naszych grup, ewentualnych opóźnieniach. Powyższy rozkład nie będzie aktualizowany 
na stronie internetowej.
Przejazdy na nasze obozy realizujemy w oparciu o autokary, mikrobusy, pociągi. Godziny przyjazdów i dojazdów mogą ulec zmianom niezależnym od organizatora 
(przewoźnika). W takich przypadkach prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Prosimy zwrócić uwagę na datę wyjazdu / powrotu - szczególnie dotyczy godzin 
nocnych. . Uwaga! W związku z możliwością przesiadek prosimy o spakowanie bagaży najlepiej w jeden plecak - tak aby mieć "wolne ręce" w czasie np. przejść 
pomiędzy peronami czy autokarami. Ze względu na to, że zbieramy uczestników z niemal całego kraju - może się zdarzyć, że przejazd nie odbywa się najkrótszą 
trasą! 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19 podczas podróży uczestnicy i kadra obozu mają obowiązek zasłaniania twarzy (usta i nos) za pomocą 
maseczki lub przyłbicy. Dotyczy to przejazdu tak w środkach komunikacji publicznej jak i czarterowej. Dotyczy również ewentualnych  przerw w podróży np. wizyt 
na stacjach benzynowych  czy w pomieszczeniach zamkniętych dworców kolejowych. Wszyscy uczestnicy przed przyjęciem na obóz (zbiórka) będą mieli mierzoną 
temperaturę ciała. Szczegółowa instrukcja, regulaminy i wytyczne zamieszczone są w osobnym dokumencie. 
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