
Dąbki – OW CARBO – wszystkie programy 

- wszystkie programy - informacje ogólne

Obowiązkowe dokumenty do przyjęcia na obóz: 

• Wypełniona karta kolonijna – pobierz 
• Wypełnione i podpisane oświadczenie związane z covid-19 - pobierz 

Adres ośrodka: 

• OW CARBO, ul. Dąbkowicka 8, 76-156 Dąbki –   zobacz zdjęcia ośrodka  

Telefon do Kierownika: 

• 795-539-614 - telefon działa wyłącznie w trakcie trwania turnusów, pod numerem nie są 
udzielane informacje na temat oferty!

•  planowany Kierownik: w turnusach 1-3: Magdalena Brzuszkiewicz, w terminie 4: Michał 
Kuśnierz, w terminie 5: Tomasz Nawara, a w terminie 6: Małgorzata Tomczyk

Dojazd własny: 

• prosimy o dostarczenie dzieci do ośrodka 1 dnia obozu od godziny 18:00, 
• odbiór ostatniego dnia obozu do godz. 08:00

Co zabrać i informacje dodatkowe: 

• informacje na temat tego co zabrać ze sobą na wyjazd znajdują się w opisie poszczególnych 
obozów oraz poniżej 

• informacje dodatkowe na temat realizacji obozów w Dąbkach znajdziecie również w 
Poradniku Rodzica - zobacz 

Kaucja Zwrotna 

• w wysokości 30 zł - pobierana 1 dnia na pokrycie ewentualnych strat, rozliczana w dniu 
wyjazdu 

Rozkład jazdy: 

• godziny i miejsca wyjazdu znajdziecie Państwo na umowie zgłoszenia 
• rozkład jazdy można również podejrzeć pod poniższym linkiem: rozkład jazdy 
• transport realizowany jest przez Almatur 
• ze względów organizacyjnych,na 14 dni przed wyjazdem zmiany miejsca wyjazdowego 

realizowane będą za opłatą 50 zł za zmianę (1 osoba, dojazd w 1 stronę) - pod warunkiem 

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets//karta-kolonijna-wonder_2022.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets//Rozk%C5%82ad_wond.pdf
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/Wonder_2021/poradnik-rodzica-2021.pdf
https://kolonieiobozy.net/kolonie-i-obozy-w-dabkach-osrodek-carbo-zdjecia
https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/wyjazdowki-2022/oswiadczenie-covid-aktualne-2022.pdf


gdy zmiana taka będzie możliwa. Na mniej niż 7 dni przed wyjazdem zmiany nie będą 
możliwe. 

• Autokar będzie miał za przednią szybą tabliczkę z napisem Almatur 

Telefon alarmowy na czas transportu: 

• Almatur Helpline: 42 632 17 41 
• Powyższy numer służy wyłącznie kwestiom związanym z dojazdem i czynny jest w dni, w 

których odbywa się transport. Pod numerem nie są udzielane informacje na temat oferty. 

Co zabrać na aktywne kolonie dla dzieci w Dąbkach w OW Carbo? 

• legitymacja szkolna, mały plecak, karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka 
przeciwdeszczowa,

• buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem 
ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy;

• Obóz Misja Specjalna: dodatkowo śpiwór i scyzoryk
• Obóz Wodna Przygoda i Windsurfing: dodatkowo buty z miękką, gumową podeszwą do 

zajęć na desce (typu trampki)
• Obóz Be Fit: dodatkowo mile widziane własne akcesoria i przyrządy fitness
• Obóz Taneczny: dodatkowo mile widziane spodnie i bluzy dresowe, bawełniane koszulki, 

trampki lub adidasy do zajęć, ochraniacze na kolana

mile widziane (dla wszystkich programów):
•  instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne

Facebook

• Zachęcamy do polubienia i dodania naszej strony facebook.com/kolonieiobozy.net do 
obserwowanych, na której publikujemy często krótkie relacje z naszych wyjazdów – 
zdjęcia i filmy, ważne informacje i promocje – również te przeznaczone tylko dla naszych 
Klientów ;-)
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