
Londyn – obóz młodzieżowy autokarem

29/06-07/07/2022

Szanowni Państwo,

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

Potrzebne Dokumenty na Obóz:

1. ważny paszport!!! - nie ma możliwości wjazdu do UK na podstawie dowodu osobistego

2. Karta Kolonijna – otrzymaliście ją Państwo w mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub można ją
pobrać  również  klikając  na  link  (oznaczony  na  czerwono  –  wystarczy  kliknąć  trzymając
przyciśnięty  przycisk  CTRL)  –  karta  jest  wymaganym  przez  prawo  dokumentem  każdego
obozowicza.

3. W przypadku posiadania paszportu COVID (zaszczepienie/ozdrowienie) zalecamy zabranie go 
na obóz -> nie jest to jednak obowiązkowe,

Informacje dodatkowe

• obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 GBP.
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 min. kieszonkowe – ok. 50 GBP + imprezy fakultatywne + posiłki 
tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest obowiązkowa dopłata programowa obejmująca 
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz bilety komunikacji miejskiej w wysokości:

◦ dla osób urodzonych w latach 2006-2003 -> 110 GBP

◦ dla osób urodzonych w latach 2009-2007  -> 100 GBP

• UWAGA! Zalecamy zabranie ze sobą ok 2 maseczek - ze względu na zmieniające się 
obostrzenia COVID na miejscu i możliwość obowiązku skorzystania z nich np u lekarza czy
komunikacji miejskiej

Telefon Alarmowy:

Na czas wyjazdu/powrotu TYLKO w sprawach transportowych - uruchamiamy naszą Help Line-
Transportowy Telefon Alarmowy – czynny jest  tylko w dniu wyjazdu/powrotu.

• Numer Transportowego Telefonu Alarmowego w godzinach pracy biura - tylko w dniu 
wyjazdu/powrotu: 22 827 60 98

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


• Numer Transportowego Telefonu Alarmowego   wyłącznie     poza godzinami pracy biura i   
tylko w dniu wyjazdu/powrotu  .  : 664 097 679  

Aktualne godziny  wyjazdu:

MIASTO ADRES ZBIÓRKI

GODZINA 
WYJAZDU - 
zbiórka 15 minut
wcześniej

Uwagi
GODZINA 
POWROT
U

KATOWI
CE

Dworzec Katowice PKP peron - bezpośrednio 
przy pociągu IC WAWEL rel. Kraków - 
Berlin (konwojent jest już w pociągu)WAGON 
269

11:09

tel do 
opiekuna w 
pociągu: +48 
668-117-447

17:06

KRAKÓ
W

Dworzec Kraków Główny PKP peron - 
bezpośrednio przy pociągu IC WAWEL rel. 
Kraków - Berlin WAGON 269

10:12

tel do 
opiekuna w 
pociągu: +48 
668-117-447

18:01

ŁÓDŹ
MOP Wiśniowa Góra A1 w kierunku Katowic 
(powrót kierunek Gdańsk)

12:00   autokar 15:00

POZNA
Ń

Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg 
ul. Dolna Wilda (przy Lidlu)  

15:00   autokar 12:00

RZEPIN
Stacja Paliw LOTOS, al. Grunwaldzka 4 (przy 
Mc'Donalds)

17:30   autokar 09:30

WARSZ
AWA

Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-
wa Stadion  a Aleją Zieleniecką

10:00  autokar 17:00

WROCŁ
AW

Dworzec Wrocław Główny PKP peron - 
bezpośrednio przy pociągu IC CHEŁMOŃSKI 
rel. Kraków - Świnoujście (konwojent jest już 
w pociągu) WAGON 269

13:06

tel do 
opiekuna w 
pociągu: +48 
668-117-447

14:57

Uwagi: Uczestnicy jadący pociągiem dojeżdżają pod opieką konwojentów do Rzepina, gdzie 
przesiadają się do autokaru docelowego.

Tel do kierownika obozu 

• p. Łukasz Kępczyński tel. +48 578 292 063 (numer będzie aktywny po dojechaniu grupy 
do Londynu)
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