
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy

KOŁOBRZEG
Programy: Wakacyjny Relaks, Wodna Zabawa, Aqua &Fun,

Horse & You, Harry Potter
oraz Smyki Na Wakacjach: Piraci z Karaibów, Fabryka Fantazji 

Termin imprezy 27.07.2015 – 07.08.2015

Data wyjazdu 27.07.2015

Miejsce zbiórki Olsztyn , Dworzec Główny PKP przy kasie nr. 1 ICC

Godzina zbiórki 9:45

Dane konwojenta Teresa Paczkowska tel. 509 050 475 

Szczegóły dotyczące transportu    Olsztyn ,Dworzec Główny PKP godz. 10:12 odjazd pociągu TLK 18104  do 
Białogardu . Białogard – Kołobrzeg – autokar . Przyjazd do Kołobrzegu ok. 17:30

Data powrotu 07.08.2015 

Godzina 18:48 godz. przyjazdu pociągu na peron TLK 81104 wagon numer 11

Dane konwojenta Renata Chylińska tel. 507 080 381

Szczegóły dotyczące transportu Olsztyn , Dworzec Główny PKP , odebranie uczestnika z pociągu  od kierownika 
kolonii. 

Adres placówki wypoczynku
Dom Rybaka 
ul. Wylotowa 7, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94/351 66 70

Kierownik kolonii Chylińska Renata tel. 507-080-381
Telefon awaryjny transport krajowy 601 790 592 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu i powrotu)

Uczestnik wypoczynku powinien 
zabrać ze sobą:

• obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty, 
• ważną legitymację szkolną (z wpisanym numerem PESEL), 
• kartę kwalifikacyjną uczestnika (jeżeli nie była oddana w biurze),
• bieliznę osobistą, strój kąpielowy, klapki i czepek na basen, odzież na 

zmianę, ręczniki i środki toaletowe, obuwie sportowe, nakrycie głowy, 
okulary przeciwsłoneczne i kremy ochronne, podręczny plecaczek

• sugerowane kieszonkowe na własne wydatki 150 zł, 10 EUR

• obowiązkowe wydatki programowe płatne na miejscu: 25 EUR (bilet 
wstępu Tropical Islands k/Berlina) – obowiązuje programy: Wakacyjny 
Relax, Wodna Zabawa, Aqua & Fun, Horse & You, Harry Potter

Informacja o wycieczkach 
fakultatywnych 

Dla chętnych (wiek - powyżej 10 lat) program fakultatywny dodatkowo płatny:
- wycieczka autokarowa do Heide Parku k/Hamburga – cena 197 zł +18 EUR

Prosimy o ograniczenie bagażu. Uczestnik powinien mieć taki bagaż, który sam może nieść.  Konwojenci w miarę możliwości pomagają. 
                 Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net


