
AGENDA WYJAZDU

IMPREZA - Beskidzka Przygoda
MIEJSCE - Szczyrk
KOD - KSZC1/22
TERMIN - 05.07-15.07.2022
Środek transportu - autokar/pociąg
Kierownik - Małgorzata Zielińska 666-364-633
Koordynator transportu -  Marzena Kroll 604506846

WYJAZD 05.07.2022r.

Grupa Olsztyn:
Zbiórka dzieci na parkingu przy teatrze Lalek ul. Głowackiego 17 godz. 07:30 . Odjazd autokaru 
godz. 08:00. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30.
Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  

Grupa Bydgoszcz:
Zbiórka dzieci na parkingu przed  Dworcem Głównym PKP godz. 08:10. Odjazd busa godz. 08:30  
Przyjazd do Kutna godz.11:00. Przesiadka do autokaru. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Kierownik: Małgorzata Zielińska 666-364-633

Grupa Warszawa:
Zbiórka dzieci na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia  godz.  8:50 po lewej stronie od wejścia ul. 
Kijowska na ławkach pod rozkładami. Odjazd pociągu relacji Rzeszów Główny– Szczecin Główny 
(IC 38100 GÓRSKI) o godz. 9:14.  Przyjazd do Kutna godz.11:04. Przesiadka do autokaru. Przy-
jazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Konwojent: Oliwia Olbryś.694 740 578

Grupa Łódź:
Zbiórka dzieci na parkingu przy Tor Kartingowy Brzezińska,  godz. 12:30. Odjazd autokaru godz. 
12:45 Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  

Grupa  Katowice:
Zbiórka dzieci na Stacji Paliw ORLEN, Murckowska 22 Katowice godz. 15:30. Odjazd autokaru 
15:45. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  



Dojazd własny
Zakwaterowanie w ośrodku  po godz. 18:00

                     

Hotel Panorama
ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk

tel: 33 817 82 30

POWRÓT 15.07.2022

Grupa  Olsztyn:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Olsztyna ok. godz. 17:00, parking przy teatrze 
Lalek, ul. Głowackiego 17.

      Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  

Grupa  Katowice:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd  Stacja Paliw ORLEN Murckowska 5, 40-266 
Katowice ok. godz. 09:00,

      Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  

Grupa Łódź:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd dzieci na miejsce zbiórki  godz. 12:00. 

      Wychowawca: Węgierska Magdalena-  694-261-639  

Grupa  Warszawa:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Kutna ok. godz. 13:30. Przesiadka na pociąg 
(IC   82104) relacji Gorzów Wielkopolski-Lublin Główny. Odjazd godz. 14:22. Przyjazd do 
Warszawy Centralnej 15:52. Odbiór dzieci z peronu.
Konwojentka: Karolina Schodowska  515 927 713

Grupa Bydgoszcz:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Kutna ok. godz. 13:30. Przesiadka do busa . 
Przyjazd do Bydgoszczy na miejsce zbiórki ok.  godz. 16:30. 
Kierownik: Małgorzata Zielińska 666-364-633

Dojazd własny
        Odbiór dzieci do godz. 06:30.



       Uczestnicy powinni posiadać:

• legitymację szkolną (ważną, podpisaną, z numerem pesel) + oryginał wypełnionej karty 
kolonijnej

• ręczniki, strój kąpielowy + krem do opalania z filtrem
• obuwie do wędrówek po górach – najlepiej buty turystyczne z dobrą podeszwą (mogą być 

niskie, chociaż buty opinające kostkę sprawdzają się w górach zdecydowanie lepiej), w 
ostateczności tzw. adidasy.  W przypadku zakupu nowych  butów turystycznych zalecamy 
ich wcześniejsze rozchodzenie.

• kurtkę przeciwdeszczową, polar lub cieplejszą bluzę/sweter do wycieczek w góry
• strój sportowy
• nakrycie głowy
• lokomotiv - dla osób, które źle znoszą jazdę autokarem
• kieszonkowe

Uwaga!!!
Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą taki bagaż jaki jest w stanie sam unieść.

Wycieczki fakultatywne: 

• Na ten moment mamy wystarczającą ilość deklaracji od zainteresowanych wyjazdem do 
Tatralandi by zrealizować wyjazd – oczywiście jeśli wszystkie osoby, które do tej pory 
zadeklarowały chęć wyjazdy potwierdzą ją na obozie ;-)

• Niestety ze względu na drastyczne podwyżki cen paliwa i biletów wstępu ostateczna cena 
wycieczki wyniesie: 85 zł + 30 euro

• Prosimy wszystkich chętnych o zabranie gotówki ze sobą i przekazaniu kierownikowi 
kolonii.

• Obowiązkowo należy posiadać paszport lub dowód osobisty ważny 6 miesięcy.
• Osoby które nie zadeklarowały chęci wyjazdu przy rezerwacji będą mogły się dopisać na 

miejscu – do wyczerpania się wolnych miejsc w autokarze.

Facebook
Nasz Mandalajowóz już 1.07 rusza w trasę po Polsce. Będziemy odwiedzali poszczególne ośrodki i 
sprawdzali jak bawią się uczestnicy naszych Kolonii i Obozów. 

Zachęcamy do polubienia i dodania do obserwowanych  strony facebook.com/kolonieiobozy.net na której 
będziemy publikowali krótkie relacje z naszych wizyt  :-)
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