
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 Lublina i 
Czechowic-Dziedzic. 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 w drugim pliku.

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 606235702. 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
Na ok 3-5 dni przed wyjazdem na adresy e-mail podane przy rezerwacji prześlemy jeszcze  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
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