
OGÓLNE INFORMACJE DLA KOLONISTÓW I RODZICÓW

Dane adresowa ośrodka:

Biuro ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie 
Runowo 23,  76-230 Potęgowo 
Tel.:  biuro 59/811 51 49 lub  602 445 113

 dojazd mapa google

Telefony kontaktowe:

• Telefon do kierownika kolonii:  661 961 366– Anna Dróżdż 

• Telefon do biura ośrodka 59 8115 149
• Telefon w sprawie transportów Jakub Rutkiewicz: 602 445 113 

Przyjęcie dzieci na ośrodku indywidualnym transportem 15.00 - 17.00

Wszelkie inne godziny przyjazdu prosimy uzgadniać telefoniczne. z P. Kierownik kolonii
- Anną Dróżdż 661961366

Z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego nie będzie możliwości odprowadzania dzieci
do budynków i obozowiska. Na ośrodku jest wyznaczone miejsce - Punkt pomiaru 
temperatury oraz przyjęcia dzieci gdzie przeprowadzony zostanie pomiar temp.

 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
lub zgoda na zajęcia paintballowe w przypadku obozu Adrenalina Team - pobierz

• upoważnienie do odbioru dzieci przez os. trzecie (w przypadku odbioru przez inną 
osobę)

www.kolonieiobozy.net

../../../userdata/public/assets/0-0-0-0-0-0-wyjazdowki-2020/Zgoda-paintball-runowo.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/zgoda-jazdy-konne.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/odznaka-jezdze-konno.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/oswiadczenie-covid.pdf


Informacje wyjazdowe  turnus   03.08.2020-14.08.2020

Transport zorganizowany wspólnie z B.T Cogito; za dopłatą,  może odbywać się busami, autobusami 
rejsowymi, lub PKP przy minimum 6 uczestnikach z danego miejsca.  Zbiórka uczestników 20 min. 
przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, terminu wyjazdu, 
przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Na 
przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 
20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca, 
odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy opisać imieniem i nazwiskiem.

PKP - Każdy uczestnik powinien  posiadać legitymację szkolną. Na stacjach pośrednich koloniści 
dosiadają się do grup i konwojentów.

Podczas podróży w środkach komunikacji zbiorowej obowiązuje noszenie maseczek .  Ze względu na
obowiązujący czas pracy kierowców autokary odjeżdżają nie później niż 15 min. po godzinie 
zbiórki. Na przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od 
organizatora. Przyjazd autokarów do ośrodka planowany jest ok godz. 18.00-19.30, niemniej realny 
czas przejazdu jest uzależniony od warunków drogowych, potrzeb dzieci podczas podróży oraz 
przepisów regulujących czas pracy i przerw kierowców. Informujemy, że nie jest możliwy zakup 
transportu tylko w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak miejsce powrotu oraz że nie 
ma możliwości dosiadania się „na trasie”. Zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 
Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej w 
wysokości 40 zł. 

Miejsce wyjazdu
Tabela transportowa 03 - 14.08.2020   

turnus 4
Tel do

konwojenta

Wyjaz
d

03.08

Powr
ót

14.08
Runowo

Dojazd własny Przybycie do Pałacu
pod Bocianim Gniazdem

--

Od
15.00

do
17.00

Do
11.00

Gdańsk PKP 
 WYJAZD: PKP dosiadanie do pociągu

TLK 18114 wagon 14

POWRÓT odbiór z pociągu TLK 81114
wagon 13

konwojent Dari
usz Stempin
506045850

TLK
1811

4
wago
n 14

14.20

TLK
8111

4
wago
n 13

13.37
Katowice. PKP WYJAZD: zbiórka 07.25 Dworzec

Katowice PKP peron 3 Pociąg IC 111
do Warszawa Centralna przesiadka

TLK 18114  przyjazd do Lęborka 16.04

POWRÓT: Odbiór z pociągu IC 110
wagon 348

konwojent Dari
usz Stempin
506045850

7.43 20.20

Warszawa Centralna 
PKP

WYJAZD: Zbiórka 10.30 Dworzec
Warszawa Centralna peron 2 pociąg

TLK 18114.

POWRÓT: Odbiór z Pociągu TLK 81114
wagon 13

Konwojent

Dariusz
Stempin

506045850

Wyjaz
d

10.54
17.09

Poznań. 
Auchan ul. Głogowska 432, przy

skrzyżowaniu A2 i drogi nr 5, przy Mc
Donalds.

Tel alarmowy
transport

autobusowy z
Cogito -

693499266

11.30 14.30

Wrocław. McDonald przy stacji BP, Al. Tel alarmowy 08.00 18.00

www.kolonieiobozy.net



Karkonoska 63.

transport
autobusowy z

Cogito -
693499266  

Co ze sobą warto zabrać:

 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 wypożyczamy 

nieodpłatnie w ośrodku 
 buty turystyczne do wędrówek wygodne, najlepiej nie nowe :) 
 tenisówki lub buty do chodzenia po ośrodku
 klapki, kąpielówki,przybory toaletowe, ręcznik
 latarka,czapkę lub chustka na głowę  OBOWIĄZKOWO!
 Karimata, śpiwór tylko przy turnusach z zakwaterowaniem w namiotach
 spray na komary i owady i kleszcze - obowiązkowo
 Kieszonkowe (średnio ok. 15 - 20 zł na dzień) na miejscu funkcjonuje sklepik, w 

którym można kupić czapeczki, bluzy, gadżety i słodycze)
 Rękawiczki, maseczkę  ( firmowy "komin" będzie można nabyć w sklepiku na terenie 

Pałacu)
 obowiązkowo należy zapoznać się ze SZCZEGÓŁOWYM REGULAMINEM 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.

ADRENALINA TEAM

Co warto ze sobą zabrać:

 buty:  2 pary, w tym jedna  za kostkę
 ubrania do brudzenia na zajęcia survivalowe (dresy, moro itp.)
 latarka,
 wełniane (bawełniane) skarpety do wędrówek
 zwykłe skarpety
 kurtka nieprzemakalna
 kąpielówki, klapki, przybory toaletowe
 ręczniki, trochę proszu do prania
 bidon lub manierka, mały plecak podróżny

www.kolonieiobozy.net

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


 maseczka , czapkę lub chustka na głowę  OBOWIĄZKOWO!
 Karimata, śpiwór tylko osoby z zakwaterowaniem w namiotach
 spray na komary i owady i kleszcze - obowiązkowo
 Kieszonkowe (średnio ok. 15 - 20 zł na dzień) w sklepiku będzie można zakupić bluzy

moro, niezbędniki survivalowe, krzesiwa do rozpalania ogniska...
 obowiązkowo należy zapoznać się ze SZCZEGÓŁOWYM REGULAMINEM 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     

Mapa ośrodka

Jak do nas dojechać: https://www.google.pl/maps/@54.4729145,17.5542638,14z

www.kolonieiobozy.net

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-1-0/regulamin-pobytu-higieny.pdf
https://www.google.pl/maps/@54.4729145,17.5542638,14z


 Proszę zwrócić uwagę przy wpisywaniu w nawigację GPS na nazwę miejscowości Runowo. W 
Polsce istnieje kilka miejscowości o nazwie „Runowo”. Nasz ośrodek znajduje się między 
Słupskiem a Lęborkiem 

www.kolonieiobozy.net
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