
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. 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 poniżej.

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 

• Numery telefonów do kierowników i miejsca zbiórek w  przypadku dojazdu własnego opublikowane będą na 
naszej stronie na około 2-3 dni przed wyjazdem.

• W sezonie, w czasie przejazdów czynny jest dyżurny numer telefonu 606 235 702. Pod tym numerem 
uzyskacie Państwo informacje o przebiegu jazdy wszystkich naszych grup, ewentualnych opóźnieniach. 

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
Poniżej znajdziecie Państwo  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

www.kolonieiobozy.net

https://kolonieiobozy.net/public/assets/0/0-r3b-2020-dokumenty/informacje-2020.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/0-0-0-0-0-0-wyjazdowki-2020/covid-wedrowne.pdf


Dodatkowe informacje:
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 interentowej.

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 

www.kolonieiobozy.net

DZIKI SAN - 4

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

DZIKI SAN Cisna, Bacówka Pod Honem 19:30 07:30 Mariusz Bęczkowski 607300411

miejsce zbiórki/powrotu wyjazd godz. uwagi

Brzesko Okocim parking przed dworcem PKP
15:30 12:00 zmiana godzin

Bydgoszcz Stacja paliw ORLEN, ul. Wyszyńskiego 29A
04:30 22:00 zmiana godzin

Częstochowa Stacja paliw SHELL, al. Jana Pawła II 5 
11:15 17:00 zmiana godzin

Gdańsk 
02:00 23:55 zmiana godzin

Gorzów Wlkp.
07:05 21:37

Katowice Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22  
12:30 15:45 zmiana godzin

Kraków 
14:30 13:00 zmiana godzin

Łódź 
08:30 19:00 zmiana godzin

Piotrków Tryb.
09:15 18:15 zmiana godzin

Płock Stacja paliw ORLEN, ul Kolejowa 46
07:15 20:00 zmiana miejsca i godzin

Poznań 
08:50 19:48

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

Szczecin 
05:14 23:28

Toruń Parking przy PKP Toruń Miasto, ul. Skrzyńskiego 
05:30 21:30 zmiana godzin

Warszawa Parking przy Torwarze, ul. Łazienkowska (róg Wisłostrady) 
06:00 21:00 zmiana godzin

Włocławek
06:30 20:45 zmiana godzin

[+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 z dnia 
07.08.20202020 Rozkład Jazdy na Obozy Wędrowne po korekcie z 
dnia 07.08.2020

miasto 
wyjazdu/powrotu

powrót ok. 
godz.

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

Krzyż PKP (peron, bezpośrednio przy pociągu IC Osterwa rel. 
Szczecin - Przemyśl)Krzyż PKP (peron, bezpośrednio przy 
pociągu IC Osterwa rel. Szczecin - Przemyśl)

zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 
"Osterwa" wagon nr 13

 Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201 (przy węźle A4 
"Mirowska") 

Stacja paliw ORLEN (A1 MOP Wiśniowa Góra k. Katowice, na 
powrocie k. Gdańsk) Stacja paliw ORLEN (A1 MOP Wiśniowa 
Góra k. Katowice, na powrocie k. Gdańsk) 
Stacja paliw AMIC ENERGY, ul. Sikorskiego 8 (przy sklepie Lidl) 

Poznań Glówny (peron, bezpośrednio przy pociągu IC Osterwa 
rel. Szczecin - Przemyśl)Poznań Glówny (peron, bezpośrednio 
przy pociągu IC Osterwa rel. Szczecin - Przemyśl)

zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 
"Osterwa" wagon nr 13

Szczecin Glówny (peron, bezpośrednio przy pociągu IC 
Osterwa rel. Szczecin - Przemyśl) zmiana miejsca i godzin, przejazd PKP IC 

"Osterwa" wagon nr 13

A1 MOP Machnacz kierunek Łódź (przy McDonalds), na 
powrocie MOP Machnacz kierunek Toruń 

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.



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 benzyowych 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. 

www.kolonieiobozy.net


	Obozy Wędrowne - Informacje Ogólne
	Informacje transportowe
	Informacje ogólne
	Informacje w związku z koronawirusem
	Oświadczenie rodziców
	Dodatkowe informacje:


