
AGENDA WYJAZDOWA
Nazwa imprezy

KARPACZ 
Programy: 3 Stolice, Aqua & Fun, Relax na maxa,

Smyki na wakacjach: Harry Potter, Wakacje z pasją

Termin imprezy 12.07-23.07.2015

Data wyjazdu 12.07.2015

Miejsce zbiórki Szczecin przy wejściu na Dworzec Tymczasowy PKP 

Godzina zbiórki 9:00 

Dane konwojenta Zuzanna Sternik tel. 793 977 327 na zbiórce 

Szczegóły dotyczące transportu
Przekazanie dziecka konwojentowi . Godz. 09:39 odjazd pociągu do Wrocławia IC 83102 
Wroclaw-Karpacz – transfer autokarowy  . Przyjazd do obiektu ok. godz. 18:00

Data powrotu 23.07.2015

Dane konwojenta Zuzanna Sternik tel. 793 977 327 

Godzina odebrania dziecka   Godz. 16:26 Szczecin Dworzec PKP . Przyjazd pociągu na peron . Odebranie dziecka od 
konwojenta pociąg relacji Wrocław –Szczecin TLK 63102

Adres placówki wypoczynku
Dom Wypoczynkowy ADMIRAŁ 
ul. Granitowa 4, Karpacz  tel. 75/461 64 74

Kierownik kolonii Niemczynowicz Piotr tel. 692-479-475
Telefon awaryjny transport 
krajowy 609 330 163 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu i powrotu)

Uczestnik wypoczynku 
powinien zabrać ze sobą:

- OBOWIĄZKOWO: ważny paszport lub dowód tymczasowy, 
- ważną legitymację szkolną (z wpisanym numerem PESEL), 
- kartę kwalifikacyjną uczestnika (jeżeli nie została wcześniej przekazana do biura),
- odzież na zmianę, obuwie i strój sportowy, bieliznę osobistą, strój kąpielowy + klapki, nakrycie 
głowy, okulary przeciwsłoneczne, ręczniki i środki toaletowe, krem ochronny z filtrem
- sugerowane kieszonkowe na własne wydatki 160 zł, 15 EUR, 200 Koron Czeskich

Obowiązkowe w  ydatki programowe – płatne na miejscu wychowawcy:  
3 Stolice: 15 EUR (bilet wstępu Tropical Island - dodatkowo dla chętnych zjeżdżalnia wieżowa 4 
EUR), DLA CHĘTNYCH: Park rozrywki na Praterze w Wiedniu atrakcje płatne we własnym zakresie 
ok. 15 EUR
Aqua & Fun: 25 EUR (bilet wstępu Tropical Islansd), 25 zł (bilet wstępu do Parku Wodnego w 
Karpaczu)
Relax na maxa: 16 zł (bilet wstępu do nieczynnej kopalni - skansenu w Kowarach)
Harry Potter: 41 zł (bilet wstępu do nieczynnej kopalni - skansenu w Kowarach, bilet wstępu do 
Parku Wodnego w Karpaczu)
Wakacje z pasją: 41 zł (bilet wstępu do skansenu w Kowarach, bilet wstępu do Parku Wodnego w 
Karpaczu)
 Travel & Fun :  15 EUR (bilet wstępu Tropical Island - dodatkowo dla chętnych zjeżdżalnia 
wieżowa 4 EUR), DLA CHĘTNYCH: Park rozrywki na Praterze w Wiedniu atrakcje płatne we 
własnym zakresie ok. 15 EUR , 85 Koron czeskich /ok 15 zł wstęp Skalne Miasto .

 

Uwagi dodatkowe:
Będzie możliwość zakupu waluty na granicy (korony czeskie).
Ze względu na małą pojemność luków bagażowych w autokarach  prosimy o ograniczenie 
i dostosowanie bagażu do wagi max 18 kg. 

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy!

www.kolonieiobozy.net


