
Obozy wędrowne 2018 

informacje ogólne

Godziny wyjazdu:

• godziny wyjazdu znajdują się w rozkładzie jazdy dostępnym przy opisie poszczególnych obozów 
oraz pod poniższym linkiem: rozkład jazdy na obozy wędrowne 2018 

Informacje dodatkowe na temat dojazdu na obozy wędrowne.

• Podczas podróży uczestnikami opiekują się kadra lub konwojenci.

• Organizator ma prawo do zmian w rozkładzie jazdy. W takim przypadku Klienci zostaną przez 
organizatora o zmianach powiadomieni. Niezależnie od powyższego wszystkie informacje można 
uzyskać dzwoniąc do biura lub sprawdzając się na stronie internetowej.

• Przejazdy na nasze obozy realizujemy w oparciu o autokary, mikrobusy, pociągi.

• Godziny przyjazdów i dojazdów mogą ulec zmianom niezależnym od organizatora (przewoźnika). 
W takich przypadkach prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Prosimy zwrócić uwagę na datę 
wyjazdu / powrotu - szczególnie dotyczy godzin nocnych.

• Uczestnicy mają obowiązek posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką uprawniającą do 
zniżek na przejazdy pociągami.

• Uwaga! W związku z możliwością przesiadek prosimy o spakowanie bagaży najlepiej w jeden 
plecak - tak aby mieć "wolne ręce" w czasie np. przejść pomiędzy peronami.

• Ze względu na to, że zbieramy uczestników z całego kraju - może się zdarzyć, że przejazd nie 
odbywa się najkrótszą trasą! Generalna zasada przejazdu jest taka, że wszyscy uczestnicy, z całego 
kraju udają się kilkoma trasami do Gliwic, gdzie następują przesiadki na autokary docelowe.

• Organizator NIE ODPOWIADA za nie stawienie się uczestnika w odpowiednim czasie na miejsce 
zbiórki (wyjazdu). Na osoby spóźnialskie nie czekamy. W przypadku jeśli wystąpi problem z 
odnalezieniem autokaru, pociągu (konwojenta) prosimy o natychmiastowy kontakt do kadry (nr na 
komunikacie) lub na tel. dyżurny (nr poniżej).

KONTAKT w czasie przejazdu:

• 606 235 702 to nasz tel. dyżurny czynny wyłącznie w czasie przejazdów i trwania obozów

Co spakować na obóz?

• sugestię na temat wyposażenia znajdziecie pod linkiem: co spakować na obóz wędrowny

www.kolonieiobozy.net

http://www.kolonieiobozy.net/public/assets/0000-karty-2018/rozklad-wedrowne-2018.pdf
http://www.kolonieiobozy.net/co-spakowac-na-oboz-wedrowny
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