
Trzebawie - obóz

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Nr telefonu pod który zawsze można zadzwonić: 602 700 072
Jest to nr kierownika wypoczynku.

Przypominamy, że dzieci rano po śniadaniu dostają telefon aby skontaktować się z
rodzicami. Rozumiemy, że część z Państwa wolałaby żeby było to wieczorem (ze
względu na pracę). Nauczeni doświadczeniem wiemy jednak, że dzieci wieczorną
porą są wrażliwsze i po kontakcie z rodzicami często mają dołek ;). Rano ten
problem nie występuje.

1. Jak dojechać do OW Natura Park?

Adres:
Ow Natura Park
Trzebawie 21a

73-155 Węgorzyno

Wskazówki dojazdu od wjazdu do wsi Trzebawie od strony Cieszyna :
Koło kościoła w Trzebawiu proszę skręcić w lewo ( główna droga idzie w prawo).
Po ok. 200 m po lewej stronie zobaczycie Państwo Znak : strzałkę pustą.
Strzałka będzie wskazywać drogę z płyt. proszę wjechać na płyty i jechać nimi ok.
700 m do końca płyt . Wówczas dojedziecie Państwo do celu :)
na mapach google: OW Natura Park 

2. Do której godziny należy się pojawić w OW Natura
Park podczas zbiórki w dniu rozpoczęcia obozu?
Zbiórka od godziny 12:00 do 13:00

3. Do której godziny trzeba odebrać dziecko
ostatniego dnia obozu?
Odbiór dzieci z Ośrodka do godziny 12:00

4. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Lista rzeczy do zabrania na Ośrodek:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=53.520717,15.43047&spn=0.054091,0.169086&hl=pl&msa=0&z=13&ie=UTF8&mid=1cq3EFr741_rXPHq6heWlnX1EkIQ


• ilość bielizny była większa niż ilość dni na kolonii na wypadek częstszego 
zabrudzenia (np. zamoczenia skarpetek),

• odpowiednią ilość odzieży na różną pogodę (rzeczy sportowe, wygodne),
• niezmiernie ważne jest także wygodne obuwie. Koniecznie spakować trzeba 

dziecku dodatkową parę butów na wypadek przemoczenia,
• dobrze jest wyposażyć Dziecko w płyn przeciw komarom i preparat do 

posmarowania w razie ukąszenia przez owady,
• ręczniki,
• ręcznik plażowy,
• buty do wody.

5. TRANSPORT do i z OW Natura Park
Transport (cena w obie strony 50 zł)

PRZYSTANKI W SZCZECINIE do Natura
Park, godzina odjazdu

• - I. PRZYSTANEK: ul. Graniczna 1 w Szczecinie (koło
• Galerii Północ) - 10:00 zbiórka
• - II. PRZYSTANEK: parking koło Centrum Fala - 10:20
• - III. PRZYSTANEK: Prawobrzeże naprzeciwko Centrum
• Słonecznego - 10:40

WYJAZD Z OW NATURA PARK do Szczecina, godzina
przyjazdu:

• - I. PRZYSTANEK: ul. Graniczna 1 w Szczecinie (koło Galerii Północ) - 12:40
• - II. PRZYSTANEK: parking koło Centrum Fala - 12:20
• - III. PRZYSTANEK: Prawobrzeże naprzeciwko Centrum Słonecznego - 12:00

Na terenie Ośrodka znajduję się sklepik.


