
Dąbki - OW Duet  - wszystkie programy i obozy

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu przekazujemy poniżej garść przydatnych 
informacji.

Adres ośrodka

• OW Duet,  Wydmowa 6, 76-156 Dąbki, telefon: 94 314 81 23

Kierownik obozu

• (numer telefonu do kierownika konkretnego turnusu zostanie dodany - zaktualizowany na 2 
dni przed poszczególnym wyjazdem)

Kontakt całą dobę

• - tel. 56 652 12 58 

Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach, czynny w sezonie. Pod tym numerem nie 
udzielamy informacji na temat oferty. Udostępniamy Państwu również telefony do wszystkich 
naszych kierowników kolonii/obozów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Dojazd własny

W przypadku dojazdu własnego prosimy o dostarczenie dziecka do ośrodka pierwszego dnia obozu 
po godzinie 18:00 oraz odbiór ostatniego dnia ok. godz. 9:00

Dojazd zorganizowany

Informacje na temat dojazdu znajdują się na umowach i w rozkłądzie jazdy - dostępny poniżej.

Bagaż 

Kochani - niestety bagażniki autokarów nie są z gumy! Do autokaru można wziąć: 1 bagaż 
zasadniczy + bagaż podręczny na pokład. Bagaż zasadniczy nie może przekraczać wagi 20 kg, 
podejrzanie duże bagaże będą mierzone i ważone przed autokarem i w skrajnych przypadkach 
będziemy zmuszeni odmówić zabrania danego bagażu, wówczas konieczne będzie przepakowanie i 
dostarczenie go na trasie. Prosimy o nie zabieranie twardych walizek samolotowych! 

Kaucja zwrotna

Przypominamy, że 1 dnia obozu od każdego uczestnika zostanie pobrana kaucja zwrotna na poczet 
ewentualnych szkód w wysokości 30 zł 
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BAGAŻ 

Kochani - niestety bagażniki autokarów nie są z gumy! Do autokaru można wziąć: 1 bagaż 
zasadniczy + bagaż podręczny na pokład. Bagaż zasadniczy nie może przekraczać wagi  kg, 
podejrzanie duże bagaże będą mierzone i ważone przed autokarem i w skrajnych przypadkach 
będziemy zmuszeni odmówić zabrania danego bagażu, wówczas konieczne będzie przepakowanie i 
dostarczenie go na trasie. Prosimy o nie zabieranie twardych walizek samolotowych! 

Na obozach językowych w Londynie limit bagażu wynosi 15 kg !! 

GRUPY wiekowe 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w tym sezonie przygotowaliśmy oferty dla 
zróżnicowanych grup wiekowych np.: 8-11 lat; 11-14 lat; 14-18 lat; 18-22 lat.  Wiek na wszystkich 
grupach rozpatrujemy rocznikowo. ( wyjątek stanowią obozy 18+ przeznaczone wyłacznie dla osób
które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.

Przedział wiekowy 7-10 lat

• na kolonie w tej grupie kwalifikują się dzieci, które mają rocznikowo 7 lat, niekoniecznie 
ukończone, ale musza być po pierwszej klasie.

W grupach 16-18 lat

• przyjmujemy cały rocznik 1999. Również te osoby, które do wakacji skończyły już 18 lat.

• Wszystkich uczestników w grupach młodzieżowych 16-18 lat obowiązują te same zasady.

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE KL i NNW - zawarte w cenie
- POLISA AXA nr 112291

• Na obozach zagranicznych polisa obejmuje: KL do kwoty 10 000 €/os. NNW do kwoty 2 
000 €/os.  Bagaż – do kwoty 200 €

• Na koloniach i obozach krajowych polisa obejmuje ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 
zł/os.

Życzymy udanego wypoczynku !
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