
OGÓLNE INFORMACJE DLA KOLONISTÓW I RODZICÓW 

 
Dane adresowa ośrodka: 

Biuro ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie  

Runowo 23,  76-230 Potęgowo  

Tel.:  biuro 59/811 51 49 lub  602 445 113 

e-mail: biuro@runowo.pl 

Telefon do kierownika kolonii:  694 751 756 – Jan Koleśnikow 

Telefon do biura ośrodka 59 8115 149 

Kierownik stajni  Maciej Wojtysiak: 500080875  

Telefon w sprawie transportów Jakub Rutkiewicz: 602 445 113  

Informacje ogólne, księgowość : 501385301 

 

 

Informacje wyjazdowe  turnus   3 – 20.07-31.07.2017 
 

Transport zorganizowany za dopłatą  może odbywać się busami, autobusami 

rejsowymi, lub PKP przy minimum 6 uczestnikach z danego miejsca.  

Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem zapisanym w tabeli. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka 

transportu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Na 

przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od 

organizatora.  

 Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 

nie przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca 

ma prawo, w przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż 

należy opisać imieniem i nazwiskiem.  

Odjazdy Autobusowe są organizowane wspólnie z BT Cogito autobusami 

czarterowanymi przez BT Cogito. Prosimy pytać w autobusach o miejsca do 

RUNOWA TAX s.c. Namiary na konwojentów będą podane na 2 dni przed 

imprezą.  
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MIEJSCE 
WYJAZDU 

Miejscowość wyjazdu/powrotu dla terminu: 20- 31.07 08.07 
godzina 

19.07 
godzina 

RUNOWO dojazd własny.  
⇒ Przybycie do Ośrodka między 15 a 18.00, odbiór 
Uczestnika do godz. 10:30. 

15.00 
18.00 

8.30 
10.30 

Gdańsk Wyjazd: PKP dosiadanie do pociągu 38100 wagon 15 
przedział 5 konwojent Karolina Grobelna tel. 663688442  
/ powrót 83100 wagon 11 przedział 1 

16.51 11.07 

Katowice Wyjazd: McDonalds, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar 
Katynia (w kierunku na Wrocław), powrót: McDonalds, ul. 
Górnośląska 40A (w kierunku na Kraków). 

06.00 20.00 

Kielce. Parking hipermarketu Auchan, ul. Radomska 20C, wjazd 
między Praktikerem a Auchan.  

⇒ Wyjazd do potwierdzenia. W wypadku odwołania 
obowiązuje miejsce zbiórki w Warszawie lub dojazd 
własny. 

05.30 22.30 

KRAKÓW Wyjazd: PKP Dworzec Kraków Główny - zbiorka peron 
pociąg 38100 wyjazd 10.14 wagon 15 przedział 1 
konwojent Karolina Grobelna tel. 663688442  / powrót 
pociąg 83100 wagon 11 przedział 1 

10.14 17.40 

Koszalin Wyjazd PKP dosiadanie dopociągu na peronie poc.tlk 
85106 konwojent Paulina Sochacka  tel. 512945087 / 
POWRÓT POC 58106 

16.23 11.40 

SZCZECIN Wyjazd PKP zbiórka na peronie tlk 85106 konwojent 
Paulina Sochacka  tel. 512945087 / POWRÓT POC 
58106 

14.21 13.55 

Łódź. Hipermarket E. Leclerc, Inflancka 45, przy stacji paliw. 10.15 18.00 

Opole. Wyjazd: A4 parking Prószków, powrót: A4 parking 
Przysiecz. 
W wypadku odwołania obowiązuje miejsce zbiórki we 
Wrocławiu lub dojazd własny. 

07.30 18.30 

Ostróda. Wyjazd: Stacja paliw przy Karczmie Mazurskiej, droga nr 
7, powrót - McDonalds, ul. Przemysłowa. 
W wypadku odwołania obowiązuje miejsce zbiórki w 
Toruniu lub dojazd własny. 

12.00 16.00 

Poznań.. Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, 
przy McDonalds. 

13.00 13.00 

Radom. Wyjazd: McDonald przy LUKOIL ul. Wernera, powrót: 
STATOIL ul. Czarnieckiego. 

⇒ Wyjazd do potwierdzenia. W wypadku odwołania 
obowiązuje miejsce zbiórki w Warszawie lub dojazd 
własny. 

06.30 21.30 

Toruń. Wyjazd: MOP „Nowa Wieś”, 3 km przed węzłem 
Toruń/Lubicz, tuż za bramkami opłat (kierunek na 
Gdańsk), powrót: MOP „Nowa Wieś”, 3 km za węzłem 
Toruń/Lubicz, tuż przed bramkami opłat (kierunek na 
Łódź). 

13.00 15.00 

Warszawa. Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej, powrót: 
Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej. 

08.00 20.00 

Wrocław. McDonald przy stacji BP (prawa strona) obok salonu 
BMW ul. Karkonoska 61 przy trasie wylotowej na 
Kudowę. 
 

09.15 16.45 

Telefon alarmowy  
 

transport autobusy 693499266 
transport PKP 602445113 

 



 
 

WAKACJE W SIODLE 2017 - Profesjonalny Obóz Jeździecki 
oraz Mały gigant  

 
 

Co ze sobą warto zabrać: 
 

 bryczesy do jazy konnej lub wygodne spodnie (leginsy, dresy) 

 kurtka nieprzemakalna, bluza lub kamizelka  

 długie skarpety 

 sztylpy, oficerki, gumowce lub inne buty za kostkę do jazdy konnej 

 buty turystyczne do wędrówek 

 klapki, kąpielówki,  

 przybory toaletowe, ręcznik  

 latarka, 
 czapkę lub chustkę na głowę  OBOWIĄZKOWO przy transporcie PKP! 

 spray na komary, kleszcze i owady  

 Proszek do prania (trochę ) 

 Kieszonkowe (średnio ok. 15 zł na dzień) 

 Rękawiczki 

 WAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO! 

 Podpisany protokół na odznakę Jeżdżę Konno* link do pobrania 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc 

 Wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wraz z zaznaczoną dietą (dokument był wysyłany 
z umową w pierwszym mailu ! Uwaga oświadczenie lekarza nie jest konieczne 
chyba że dziecko zażywa na stałe lekarstwa lub są przeciwwskazania w zajęciach) 

 
W naszej stajni prowadzimy także mini komis z artykułami jeździeckimi. Będzie dodatkowo możliwość zakupienia 
nowych drobnych akcesoriów jeździeckich.  
 
* Dotyczy tylko osób nie posiadających odznaki 
 

 
 

ADRENALINA TEAM 
 

 
 

Co warto ze sobą zabrać: 
 buty 2 pary  w tym jedna  za kostkę  

 stare rzeczy do brudzenia na zajęcia survivalowe (dresy, moro itp.) 

 latarka 

 czapka 

 chustka 

 grube wełniane skarpety 

 zwykłe skarpety 

 kurtka nieprzemakalna 

 kąpielówki 

 klapki 

 przybory toaletowe 

 ręczniki 

 spray na komary i owady  
 Karimata, śpiwór 

 Bidon lub manierka 

 Mały plecak podróżny 

 WAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO przy transporcie PKP! 

 Podpisana zgoda na zajęcia paintballowe 

 Wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą (dokument był wysyłany z umową w 
pierwszym mailu ! Uwaga oświadczenie lekarza nie jest konieczne chyba że 
dziecko zażywa na stałe lekarstwa lub są przeciwwskazania w zajęciach) 
 

 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc


 

 

 

Mapa ośrodka 

 

 

Jak do nas dojechać: 

 

 Proszę zwrócić uwagę przy wpisywaniu w nawigację GPS na nazwę miejscowości Runowo. W 
Polsce istnieje kilka miejscowości o nazwie „Runowo”. Nasz ośrodek znajduje się między 
Słupskiem a Lęborkiem.  buty: 2 pary , w tym jedna  za kostkę 

 ubrania  do brudzenia na zajęcia survivalowe (dresy, moro itp.) 



 latarka, czapka, chustka, grube wełniane skarpety, zwykłe skarpety, kurtka 
nieprzemakalna, kąpielówki, klapki, przybory toaletowe, ręczniki, spray na komary i 
owady, karimata, śpiwór(zakwaterowanie pod namiotami i chętni do noclegu w 
lesie), bidon lub manierka, mały plecak podróżny, WAŻNA legitymacja 
szkolna OBOWIĄZKOWO przy transporcie kolejowym ! Podpisana zgoda na zajęcia 
paintballowe, wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii wraz z zaznaczoną 
dietą(dokument był wysyłany z umową w pierwszym mailu ! Uwaga oświadczenie 
lekarza nie jest konieczne chyba że dziecko zażywa na stałe lekarstwa lub są 
przeciwwskazania w zajęciach)  

 

https://www.google.pl/maps/@54.4729145,17.5542638,14z 

https://www.google.pl/maps/@54.4729145,17.5542638,14z

