
Komunikat przejazdowy - Poznań
Zbiórka uczestników w niedzielę 26.07.2015 na dworcu PKP Poznań Główny  na peronie,  z 
którego odjeżdża  pociąg  relacji  Wrocław Główny –  Olsztyn  Główny (TLK 48156)  o  godzinie 
10:50. 

Odjazd pociągu o godzinie 11:17 . 

Opiekunem uczestników będzie Pani Anna Kaczor 600 263 728 (telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu). Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. 
W przypadku braku legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika. 

Telefon  alarmowy  (+  48)  796  454  616).
Od 28.06 do 1.09.2015 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli  pomocą 
w  sytuacjach  awaryjnych  związanymi  z  wyjazdami  naszych  klientów  na  obozy  wakacyjne. 
Jednocześnie informujemy,  że osoba dyżurująca nie  udziela  informacji  o  ofercie  oraz realizacji 
programu. 

Planowana  godzina  powrotu  w  dniu  zakończenia  imprezy  na  dworzec  PKP  Poznań  Główny 
o godzinie  17:08.
O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem 
imprezy.

Komunikat przejazdowy - Szczecin
Zbiórka uczestników w niedzielę 26.07.2015 w holu dworca PKP Szczecin Główny o godzinie 
10:10. Odjazd pociągu o godzinie 10:38. 

Opiekunem uczestników będzie Pan Paweł Szwed 513 258 264 (telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu). 
Każdy uczestnik  musi  posiadać  ważną  legitymację  szkolną  lub  studencką.  W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika. 

Telefon  alarmowy  (+  48)  796  454  616.  
Od 28.06 do 1.09.2015 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli  pomocą 
w  sytuacjach  awaryjnych  związanymi  z  wyjazdami  naszych  klientów  na  obozy  wakacyjne. 
Jednocześnie informujemy,  że osoba dyżurująca nie  udziela  informacji  o  ofercie  oraz realizacji 
programu. 

Planowana  godzina  powrotu  w  dniu  zakończenia  imprezy  na  dworzec  PKP Szczecin  Główny 
o godzinie 18:22. O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni 
przed zakończeniem imprezy.

www.kolonieiobozy.net



Komunikat dojazdowy - Warszawa
Zbiórka  uczestników  w  niedzielę  26.07.2015  na  parkingu  szutrowym  przy  Dworcu  PKP 
Warszawa Wschodnia, od strony ulicy Kijowskiej o godzinie 11.15.

Opiekunem uczestników będzie Pan Jakub Lipczyński 513 754 581. 
Telefon będzie aktywny w dniu wyjazdu.

Telefon  alarmowy   (+  48)  796  454  616.  
Od 28.06 do 1.09.2015 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli  pomocą 
w  sytuacjach  awaryjnych  związanymi  z  wyjazdami  naszych  klientów  na  obozy  wakacyjne. 
Jednocześnie informujemy,  że osoba dyżurująca nie  udziela  informacji  o  ofercie  oraz realizacji 
programu. 

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy pod dworzec PKP Warszawa Wschodnia 
16-17.

O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni przed zakończeniem 
imprezy. 

www.kolonieiobozy.net


