
ROGOWIEC – OW Wawrzkowizna

– wszystkie programy w terminie 26.06-06.07.2022

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się wyjazdem do Rogowca chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze
informacje:

Potrzebne Dokumenty na Obóz;

1. Legitymację szkolną: na obozach w Polsce uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej
legitymacji szkolnej.

2. Karta Kolonijna – otrzymaliście ją Państwo w mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub można ją
pobrać  również  w  tym  miejscu  –  karta  jest  wymaganym  przez  prawo  dokumentem  każdego
obozowicza.

3. Oświadczenie dotyczące jazd konnych →  dotyczy tylko programu kolonii konnej oraz osób 
wykupujących pakiet konny

Informacje dodatkowe

• Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN.

◦ Kaucja stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych w obiekcie
lub środku transportu i zwracana jest w całości (pod warunkiem braku szkód) ostatniego 
dnia pobytu.

• Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 100 PLN+imprezy fakultatywne.

• Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera
na kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie zabieramy na zajęcia 
programowe.

Prosimy o zabranie:

• kostiumu kąpielowego, czepka kąpielowego, ręcznika, klapek (wyc. fakultatywna do 
aquaparku).

• przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju do jazdy konnej - długie spodnie, toczek
-> dotyczy tylko kolonii konnej Wioo Przygodo

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/dokumenty-but-2021/karta-kwalifikacyjna.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/wyjazdowki-2021/wawoswiadczeniekonie.pdf


• środków przeciw komarom/meszkom

Uwaga: Potrzebna pisemna zgoda rodziców (dołączona do karty kwalifikacyjnej) na korzystanie z 
aktywnych zajęć programowych/fakultatywnych (np. parku linowego)

Dojazd Własny:

Planowany przyjazd do ośrodka około godz.12:00, wyjazd z ośrodka około godz. 14:00

Adres Ośrodka:
OW WAWRZKOWIZNA
Wawrzkowizna 1
97-400Bełchatów

Telefon Alarmowy:

UWAGA! W trosce o Państwa komfort uruchamiamy nasz Transportowy Telefon Alarmowy 
(dotyczy tylko sytuacji ALARMOWYCH związanych z TRANSPORTEM) - czynny TYLKO 
poza godzinami pracy biura w dni wyjazdów/powrotów.

Tel TTI +48 664 097 679

Potwierdzenie godzin wyjazdów:

MIASTO ADRES ZBIÓRKI
GODZINA WYJAZDU - 
zbiórka 15 minut 
wcześniej

GODZINA 
POWROTU

Katowice
Stacja paliw ORLEN, ul. 
Murckowska 22

07:00 19:00

Łódź
Stacja paliw ORLEN (A1 MOP 
Wiśniowa Góra k. Gdańsk!!, na 
powrocie k. Katowice)

11:00 15:30

Warszawa
Parking Stadion Narodowy 
pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. 
Zieleniecką

09:00 17:30

Tel do kierownika obozu 

• p. Leszek Żak tel. 608507342 (numer aktywny po dojechaniu dzieci do obiektu)
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