
Łukęcin – wszystkie programy – informacje wyjazdowe 

Z przyjemnością przesyłamy do Państwa informacje dotyczące zbliżającego się terminu rozpoczęcia letnich obozów i koloni  
w Łukęcinie. Poniżej znajdziecie Państwo  niezbędne informacje na temat dowozu uczestników do miejsca organizacji 
wypoczynku. Szczegółowe godziny zbiórek ze wszystkich miejscowości, adres ośrodka, oraz kontakt do kierownika obozu, 
zawarte są tabeli znajdującej się na samym dole. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że telefony do kierowników i 
telefon awaryjny działają od dnia rozpoczęcia obozu i nie są pod nimi udzielane informacje dotyczące programu.

Ogólne informacje:

• Wyjazd ze Szczecina autokarem oznaczonym "Obóz w Łukęcinie" w dniu 01.08.2020 - zbiórka na ulicy Sambora o 
godzinie 13:00, wyjazd o godzinie 13:30 (kontakt w sprawie wyjazdu ze Szczecina z panią Marceliną Czekurłan 
605430159) 

• Powrót do Szczecina autokarem w dniu 10.08.2020 - na ulicę Sambora około godziny 12:45 (kontakt z panem 
Sebastianem Romancio 668011149) 

Dojazd własny:

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

• W dniu 01 sierpnia 2020 przyjazd od godziny 15:30 (kontakt z panią Marceliną Czekurłan - 605430159);   

• W dniu 10 sierpnia 2020 odbiór dzieci do godz. 11:00 (kontakt z panią Marcelina Czekurłan - 605430159)  

Adres ośrodka i telefon do kierownika:

• Kierownikiem na obozie w Łukęcinie, turnusie 01-10 sierpnia 2020 będzie pani Marcelina Czekurłan - 605430159 

• Adres ośrodka w Łukęcinie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ul.Słoneczna 14, 72-400 Łukęcin, Telefon: 91 381 26 85 

Przypominamy o konieczności posiadania przez uczestników:

 ważnych legitymacji szkolnych

 uzupełnionych i podpisanych przez rodziców kart kwalifikacyjnych

 podpisanej zgody na zajęcia programowe 

 zgody na hospitalizację

 oświadczenia COVID - pobierz

Wszystkie te dokumenty powinni Państwo przekazać kadrze obozowej, kierownikowi placówki lub konwojentom na trasie 
przejazdu.

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

 

www.kolonieiobozy.net

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


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 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, klapki;  

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.  

Dodatkowo:

• NA OBOZIE TANECZNYM - weźcie ze sobą stary T-SHIRT (najlepiej za mały) oraz ulubioną spódniczkę; 

• NA OBOZIE JĘZYKOWYM - przyda się wydrukowany tekst piosenki w języku angielskim; 
NA OBOZIE PRZYGODA NA KLIFIE - przydadzą się okularki pływackie; 

• NA OBOZIE RAKIETKOWYM- jeśli uczestnik posiada - przyda się własna rakieta tenisowa, ale Travel Shop zapewnia 
rakiety w ramach programu; 

Uwaga: Przedmioty wartościowe Uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność. 

Inne 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). 

Telefon awaryjny na czas transportu:

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 transportowa – poniżej:

www.kolonieiobozy.net
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WYJAZD POWRÓT

Miasto Miejsce zbiórki / wyjazdu Miasto Miasto i Miejsce powrotu

Szczecin Szczecin

Warszawa Warszawa 

Kutno

Poznań Poznań

Katowice Katowice

Wrocław Gł. Wrocław Gł.

UWAGI str. 2

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

Data i godzina 
zbiórki/ 
odjazdu

Kontakt do 
konwojenta

Data i 
godzina 

przyjazdu
Kontakt do 
konwojenta

Parking na ulicy SAMBORA w Szczecinie 
(prosimy szukać autokaru oznakowanego 
TRAVEL SHOP – OBÓZ W ŁUKĘCINIE)

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  13:00 

/ 13:30

Marcelina 
Czekurłan 
605430159

Parking na ulicy SAMBORA w Szczecinie (prosimy 
szukać autokaru oznakowanego TRAVEL SHOP – 

OBÓZ W  ŁUKĘCINIE)

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  

godz. 12:45/13:00

Sebastian 
Romancio 
668011149

Dworzec PKP WARSZAWA CENTRALNA, peron 
odjazdu pociągu IC18101 GAŁCZYŃSKI do 

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

konwojenta w koszulce Travel Shop.

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.5:10/ 

5:30

Natalia Rogala  
662684084

Dworzec PKP WARSZAWA CENTRALNA peron 
przyjazdu pociągu IC81100 GAŁCZYŃSKI  relacji 

Szczecin – Warszawa Wsch. Prosimy kontaktować 
się z konwojentem tel. w celu ustalenia 

zajmowanego wagonu.

10 sierpnia 2020  
(poniedziałek)  

godz. 22:45

Tomasz Krupa 
728942291

Dworzec PKP KUTNO peron odjazdu pociągu 
IC18101 GAŁCZYŃSKI do Szczecina Gł.(pociąg 
relacji Warszawa Wsch. – Szczecin Gł.).Uwaga  

grupa dosiada się do dzieci już jadących w 
pociągu, prosimy dzwonić do konwojenta. 

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  6:50/ 

7:09

Natalia Rogala  
662684084

Łódź 
WIDZEW

Dworzec PKP Łódź Widzew peron przyjazdu 
pociągu IC 8320  ze Szczecina Głównego, relacji 

Szczecin - Kraków.  Prosimy o punktualność oraz o 
kontakt z  konwojentem w celu ustalenia 

zajmowanego wagonu. Grupa jedzie pociągiem 
dalej. 

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  
godz. 19:42. 

Daria Duda 
784934117

Dworzec PKP KUTNO peron odjazdu pociągu 
IC18101 GAŁCZYŃSKI do Szczecina Gł.(pociąg 
relacji Warszawa Wsch. – Szczecin Gł.).Uwaga  

grupa dosiada się do dzieci już jadących w 
pociągu, prosimy dzwonić do konwojenta. 

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  9:10/ 

9:31

Natalia Rogala  
662684084

Dworzec PKP POZNAŃ GŁÓWNY peron przyjazdu 
pociągu IC81100 GAŁCZYŃSKI  relacji Szczecin – 
Warszawa Wsch. Prosimy o punktualność oraz o 

kontakt z  konwojentem w celu ustalenia 
zajmowanego wagonu. Grupa jedzie pociągiem 

dalej. 

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  

godz. 18:44

Tomasz Krupa 
728942291

Kraków 
Główny

Dworzec PKP  Kraków Główny  peron odjazdu 
pociągu IC38102 ZEFIR  do Kołobrzegu, relacji 

Kraków– Kołobrzeg. Na peronie prosimy szukać 
konwojenta z logo Travel Shop.

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  5:00/ 

5:25

Daria Duda 
784934117

Kraków 
Główny

Dworzec PKP Kraków Główny peron przyjazdu 
pociągu IC 8320  ze Szczecina Głównego, relacji 
Szczecin - Kraków.  Prosimy kontaktować się z 
konwojentem tel. w celu ustalenia zajmowanego 

wagonu

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  godz 

22:18. 

Daria Duda 
784934117

Dworzec PKP  KATOWICE peron odjazdu pociągu 
TLK48102 SWAROŻYC do Świnoujścia, relacji 
Katowice – Świnoujście. Na peronie prosimy 

szukać konwojenta z logo Travel Shop.

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  5:00/ 

5:21

Izabela 
Karczmarzyk 

607212648

Dworzec PKP KATOWICE  peron przyjazdu pociągu 
TLK84102 SWAROŻYC ze Świnoujścia (dzieci jadą 

ze Szczecina), relacji Świnoujście - Katowice.  
Prosimy kontaktować się z konwojentem tel. w celu 

ustalenia zajmowanego wagonu.

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  

godz.23:28

Izabela 
Karczmarzyk 

607212648

Dworzec PKP Wrocław Gł. peron odjazdu pociągu 
TLK48102 SWAROŻYC do Świnoujścia, relacji 

Katowice – Świnoujście. Uwaga  grupa dosiada się 
do dzieci już jadących w pociągu, prosimy 

dzwonić do konwojenta.

1 sierpnia 2020   
(sobota) godz.  7:40/ 

8:03

Barbara Herde 
667488458

Dworzec PKP Wrocław Główny peron przyjazdu 
pociągu TLK84102 SWAROŻYC ze Świnoujścia 
(dzieci jadą ze Szczecina), relacji Świnoujście - 

Katowice. Prosimy o punktualność oraz o kontakt z  
konwojentem w celu ustalenia zajmowanego 

wagonu. Grupa jedzie pociągiem dalej. 

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  

godz.20:55

Barbara Herde 
667488458

Dojazd 
własny

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ul. Słoneczna 14, 
72-400 Łukęcin

Telefon: 91 381 26 85

1 sierpnia 2020   
(sobota) od godziny  

15:30

Marcelina 
Czekurłan 
605430159

Dojazd 
własny

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ul.  Słoneczna 14, 
72-400 Łukęcin

Telefon: 91 381 26 85

10 sierpnia 2020 
(poniedziałek)  do 

godz. 11:00

Marcelina 
Czekurłan 
605430159

Telefon transportowy czynny w dniach 1.08.2020 oraz 10.08.2020 – nr 663873335

Kierownikiem na turnusie 1-10.08.2020 jest pani Marcelina Czekurłan 605430159

Uwaga – wyjazd pociągami z: Warszawy, Poznania, Katowic,Krakowa, Wrocławia, Kutna / Łodzi do Szczecina, dalej przejazd autokarem do Łukęcina. Dalej - wyjazd wspólnym 
autokarem ze Szczecina do Łukęcina. 

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), które 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 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 oraz ewentualne inne (dokumenty, lekarstwa, kieszonkowe).

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 (10 sierpnia 2020). W przypadku powrotu do miejscowości innych nich Szczecin prosimy zabezpieczyć dzieciom kieszonkowe na posiłek na 

trasie.
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