
KOMUNIKAT TRANSPORTOWY 
RADOWO MAŁE 

06.08.2017 do 15.08.2017

06.08.2017

SZCZECIN 
13:45  zbiórka  na  parkingu  autokarowym  przy  ul.  Sambora  (prostopadła  do  ulic:
Kopernika i Potulickiej).
Osoba odpowiedzialna za zbiórkę: kierownik kolonii Marcelina Czekurłan-Werk (kierownik) – 605
430 159. Planowany przyjazd do Radowa Małego ok. godziny 15:30.

WARSZAWA
DWORZEC PKP WARSZAWA CENTRALA 
06:30 zbiórka na peronie odjazdu pociągu TLK 18108 Gałczyński (relacji Warszawa
Wschodnia – Szczecin Główny), wagon nr 15, miejsca 41 i 45.
Odjazd pociągu o godzinie 06:50. Konwojent – Alicja Micuła: 664 728 517.

GDAŃSK
DWORZEC PKP GDAŃSK GŁÓWNY 
08:40 zbiórka na peronie odjazdu pociągu TLK Żuławy 58106 (relacji Olsztyn Główny –
szczecin Główny), wagon nr 10, miejsca 22, 26, 28.
Odjazd pociągu o godzinie 09:04. Konwojent – Magdalena Dziemińska: 725 447 411.

KOSZALIN
DWORZEC PKP KOSZALIN GŁÓWNY
11:25 zbiórka na peronie odjazdu pociągu TLK Żuławy 58106 (relacji Olsztyn Główny –
szczecin Główny), wagon nr 10, miejsce 24.
Odjazd pociągu o godzinie 11:40. 
UWAGA: Dzieci dosiadają do grupy jadącej z Gdańska. Prosimy o sprawne wsiadanie do pociągu
Konwojent – Magdalena Dziemińska: 725 447 411.

15.08.2017

ODBIÓR WŁASNY 
Do  godziny  12:00  odbiór  dzieci  z  ośrodka  Żurawi  Krzyk,  72-314  Radowo  Małe  56
Osoba odpowiedzialna za wydanie uczestników rodzicom: kierownik – Marcelina Czekurłan: 605
430 159.

SZCZECIN 
13:45 powrót dzieci na parking przy ul.  Sambora (prostopadła do ulic: Kopernika i
Potulickiej).
Osoba odpowiedzialna za przejazd po stronie biura Travel Shop: Wychowawca – Natalia Wiśnik:
781 168 636.

WARSZAWA
21:59 peron przyjazdu pociągu TLK 81108 Gałczyński, wagon: 15, miejsca 22 i 25.
UWAGA: Prosimy o punktualne przybycie.
Nr telefonu do konwojenta podamy na 3 dni przed powrotem.

KOSZALIN
DWORZEC PKP KOSZALIN GŁÓWNY
16:20 peron przyjazdu pociągu TLK 85106 Żuławy, wagon: 10, miejsca 32, 35, 38.
(prosimy o punktualne przybycie, gdyż grupa jedzie dalej do Gdańska).
Nr telefonu do konwojenta podamy na 3 dni przed powrotem.



GDAŃSK
DWORZEC PKP GDAŃSK GŁÓWNY
19:08 peron przyjazdu pociągu TLK 85106 Żuławy, wagon: 10, miejsce 36 (prosimy o
punktualne przybycie).
Nr telefonu do konwojenta podamy na 3 dni przed powrotem.

Kontaktowy telefon alarmowy czynny w dniu wyjazdu i powrotu: 607 47 48 47.

W przypadku alergii żywieniowych lub specjalnych diet, które dzieci stosują prosimy o
przekazanie szczegółowych informacji mailowo: karolina@travelshop.com.pl do dnia 02.08.2017.

KONIECZNIE ZABIERZ ZE SOBĄ

Prosimy o zabranie ze sobą ważnej legitymacji szkolnej Z WPISANYM NUMEREM PESEL
i wypełnionej karty uczestnika kolonii oraz Ankiety Rodziców Malucha. 

W  bagażu  Maluchów  nie  powinno  zabraknąć  również:  miękkiego  obuwia  (typu:  tenisówki,
adidasy,  sandały),  klapek  lub  kapci,  kaloszy  (bo  słota  nam  nie  straszna),  kurtki
przeciwdeszczowej,  10 par  majtek, 10 par skarpet + 2 par  grubych skarpety,  2 par spodni
długich, 1 pary spodni 3/4, 1 pary spodni dresowych, 3 par krótkich spodenek, 5 koszulek z
krótkim rękawem/ ewentualnie na ramiączkach, 5 bluzek z długim rękawem, 2 bluz dresowych,
stroju  kąpielowego,  lub  kąpielówek,  ręczników: 2  dużych,  1  małego,  szczoteczki  i  pasty  do
zębów, mydła w kostce lub płynu pod prysznic, gąbki do mycia, szamponu, grzebienia/szczotki
do włosów, kremu z filtrem do opalania min. SPF 20, repelentu przeciw komarom, nakrycia
głowy, okularów przeciwsłonecznych, bidonika na picie (naturalny, lekko słodki sok z wodą),
latarki, małego plecaczka na drobiazgi oraz ulubionej maskotki (choć mamy kilka „dyżurnych” w
ośrodku). Prosimy o przygotowanie podpisanej imieniem i nazwiskiem listy rzeczy dziecka oraz o
spakowanie jej na samym wierzchu torby. Każda część bagażu powinna być podpisana.

mailto:karolina@travelshop.com.pl

