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KOMUNIKAT TRANSPORTOWY NOWY GIERAŁTÓW 04.08-14.08.2018

WYJAZD POWRÓT

Miasto Miejsce zbiórki / wyjazdu Miasto Miasto i Miejsce powrotu

Koszalin Koszalin

Wrocław Wrocław

Gdańsk Gdańsk

Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp

Szczecin Szczecin

Dojazd własny

UWAGI (patrz na stronie nr 2)

Konwojenci czekający na grupy na dworcach / peronach / parkingach będą mieli ze sobą LOGO lub koszulkę TRAVEL SHOP;

Prosimy spakować dzieci z rozwagą, w jedną dużą torbę i jeden bagaż podręczny (z prowiantem na czas przejazdu);

Data i godzina 
zbiórki/ odjazdu

Kontakt do 
konwojenta

Data i godzina 
przyjazdu

Kontakt do 
konwojenta

Stacja Paliw Shell, ul. Syrenki 27. 
Uwaga – przejazd prywatnym 
samochodem do autokaru do 

Szczecina.

04.08.2018 (sobota) 
godzina zbiórki 4:00, 

wyjazd 4:15

numer do 
konwojenta będzie 

podany na 3 dni 
przed wyjazdem

Stacja Paliw Shell, ul. Syrenki 27. 
Uwaga – przejazd prywatnym 
samochodem do autokaru do 

Szczecina.

W nocy z 
14.08.2018 / 

15.08.2018  (w nocy 
z wtorku na środę) 

ok. godz. 00:30

numer do 
konwojenta będzie 

podany na 3 dni 
przed wyjazdem

Tymczasowy Dworzec PKS ul. 
Joanitów 13 

04.08.2018 (sobota) 
godzina zbiórki 13:00 

 wyjazd 13:15

Karolina 
Nesterowicz 
789344487

Tymczasowy Dworzec PKS ul. Joanitów 
13 

14.08.2018 /  
(wtorek) godzina  

15:00

Jarosław 
Karczmarzyk 
609656808

Dworzec PKP  Gdańsk Główny  peron 
odjazdu pociągu IC56102 PIAST relacji 
Gdańsk Gł – Wrocław Gł. Na peronie 

prosimy  szukać  konwojenta  (dzwonić 
pod podany numer)

04.08.2018 (sobota) 
godzina zbiórki 6:00  

wyjazd 6:22

Karolina 
Nesterowicz 
789344487

Dworzec PKP  Gdańsk Główny  peron 
przyjazdu pociągu TLK65104 

POMORZANIN relacji Wrocław Gł - 
Gdańsk Gł. Na peronie prosimy  szukać  

konwojenta  (dzwonić pod podany 
numer)

14.08.2018 /  
(wtorek) godzina  

22:47

Karolina 
Nesterowicz 
789344487

Stacja Paliw Orlen ul. Złotego Smoka 
1, 66-400 Gorzów Wlkp.

04.08.2018 (sobota) 
godzina zbiórki 7:20  

wyjazd 7:30

Andrzej  
Kaszkowiak 
502257724

Stacja Paliw Orlen ul. Złotego Smoka 1, 
66-400 Gorzów Wlkp.

14.08.2018 /  
(wtorek) ok. godzina  

21:30

Andrzej  
Kaszkowiak 
502257724

Dworzec PKP Szczecin Główny  peron 
odjazdu pociągu IC 8304 HETMAN 

relacji Szczecin Gł – Przemyśl Gł. Na 
peronie prosimy  szukać  konwojenta  

w koszulce Travel Shop lub z logo 
Travel Shop.

04.08.2018 (sobota) 
godzina zbiórki 7:00  

wyjazd 7:22
Kasia Kujawska 

698130136

Dworzec PKP Szczecin Główny  peron 
odjazdu pociągu IC 3804 HETMAN 

relacji  Przemyśl Gł - Szczecin Gł. Na 
peronie prosimy  szukać  konwojenta  w 
koszulce Travel Shop lub z logo Travel 

Shop.

14.08.2018 /  
(wtorek) godzina  

21:27
Kasia Kujawska 

698130136

Dojazd 
własny

Pokoje w Górach u Wanata.         Nowy 
Gierałtów 8. 57-550 Stronie Śląskie   

Telefon: 074 814 13 30 
www.www.pokojewgorach.com

04.08.2018 (sobota) 
od godziny 16:00

Jarosław 
Karczmarzyk 
609656808

Pokoje w Górach u Wanata.         Nowy 
Gierałtów 8. 57-550 Stronie Śląskie   

Telefon: 074 814 13 30 
www.www.pokojewgorach.com

14.08.2018 /  
(wtorek) do godziny  

11:30

Jarosław 
Karczmarzyk 
609656808

Telefon transportowy czynny w dniach 4.08.2018 oraz 14.08.2018  – nr 663873335

Kierownikiem na turnusie 4.08.2018  - 14.08.2018 jest pan Jarosław Karczmarzyk 609656808Uwaga - w dniu wyjazdu 4.08.2018 I 14.08.2018 uczestnicy wyjeżdżający z Gdańska, Szczecina korzystają z transportu: na trasie do lub z  Wrocław ia –  pociąg  (przejazd pod 
opieką kadry), na trasie Wrocław – Nowy Gierałtów wynajęty autokar  (przejazd pod opieką kadry). Uczestnicy wyjeżdżający z Koszalina i z Gorzowa – na trasie Koszalin – Szczecin 
oraz na trasie Gorzów – Kostrzyn (prywatny samochód), na trasie Szczecin / Kostrzyn – Wrocław – pociąg (pod opieką kadry), na trasie Wrocław – Nowy Gierałtów wynajęty autokar 

(przejazd pod opieką kadry).

Uwaga - każdy uczestnik wyjazdu korzystający z transportu zapewnianego przez Travel Shop poza wyjazdami ze Szczecina I Wrocławia i opcji dojazd własny ma obowiązek 
posiadać na trasie przejazdu WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ z nr PESEL. W przypadku braku ważnej LEGITYMACJI SZKOLNEJ konieczny jest wcześniejszy kontakt z naszym 

biurem w celu ustalenia formy dokonania dopłaty do całego biletu PKP.

Prosimy o punktualność na miejscu zbiórki. Na miejscu zbiórki mogą Państwo przekazać konwojentom WYPEŁNIONE KARTY OBOZOWE oraz ewentualne dopłaty na wycieczki 
fakultatywne;



Przypominamy o konieczności posiadania przez uczestników uzupełnionych i podpisanych przez
rodziców kart obozowych – do przekazania kierownikowi placówki lub konwojentom na trasie

przejazdu.
Posiadanie karty jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

Prosimy pamiętać o zabraniu przez uczestników na obóz:

DOKUMENTÓW: ważny DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT, ważna legitymacja szkolna (z nr PESEL) - poza osobami na DOJAZD WŁASNY, podpisany 
regulamin zajęć i wypełniona karta uczestnika obozu oraz podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna zgoda na udziału w zajęciach;

UBRAŃ: wygodny strój sportowy – kilka kompletów (koszulki, spodenki krótkie i długie, dres), nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter (lub polar), strój 
kąpielowy, ręcznik, co najmniej dwie pary butów sportowych, klapki,

INNE: BIDON (do uzupełniania wody z bufetu), mały plecak na wycieczki, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, okularki pływackie, krem 
ochronny z filtrem. Przyda się: preparat odstraszający komary, latarka. Uwaga: Przedmioty wartościowe Uczestnicy zabierają na własną 
odpowiedzialność 

NA OBOZIE JEŹDZIECKIM przyda się własny kasku lub toczek, bryczesy lub grubsze legginsy, wygodne buty do jazdy lub adidasy.

Informujemy że 24 godziny przed rozpoczęciem turnusów czynny będzie nasz numer alarmowy 663873335- prosimy dzwonić pod wskazany numer w 
sprawach dotyczących przejazdów na obozy, tylko w przypadku braku możliwości połączenia z konwojentami lub sytuacjach wyjątkowych. 

Posiadanie przez dzieci telefonów komórkowych nie jest niezbędne – przez cały czas trwania turnusu mają Państwo kontakt z Kierownikiem 
Wypoczynku. Informujemy, że kierownik wypoczynku może podjąć decyzję o zbieraniu telefonów uczestników przez kadrę obozową przed zajęciami i 
na ciszy nocnej, w celu uniknięcia ich zagubienia. W wyznaczonych godzinach można kontaktować się z dziećmi na ich numery telefony, dzieci w 
dowolnej chwili mogą zadzwonić do rodziców (także z numeru kierownika).

www.kolonieiobozy.net


