
Wszystkie obozy odbywające się w pensjonacie Kuperówka

24.06-05.07.2019

Wyjazd Warszawa:

• Miejsce zbiórki w Warszawie: Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży (od strony 
ul. Świętokrzyskiej)

• Data i godzina zbiórki: poniedziałek 24.06.2019, godz. 8:50

• Godzina odjazdu autokaru: 9:10

Planowany czas przyjazdu do Pensjonatu Kupperówka: 16:00

Dzień przed wyjazdem wyślemy do Państwa również SMS- a z powyższymi informacjami oraz nazwiskiem i 
numerem telefonu osoby, która będzie na Państwa czekała na zbiórce.

Wyjazd Szczecin

• Miejsce zbiórki we Szczecinie: Dworzec PKP Szczecin Główny ul. K. Kolumba 1 - przed wejściem
na dworzec

• Data i godzina zbiórki: poniedziałek 24.06.2019, godz. 06:25

• Godzina odjazdu pociągu TLH Gryf: 6:47

Planowany czas przyjazdu do Pensjonatu Kupperówka: 16:00

Dzień przed wyjazdem wyślemy do Państwa również SMS- a z powyższymi informacjami oraz nazwiskiem i 
numerem telefonu osoby, która będzie na Państwa czekała na zbiórce.

Telefony kontaktowe:

• Kierownikiem obozu  w Pensjonacie  Kupperówka  jest  P.  Mateusza  Janik,  Tel.515393787 (czynny
podczas obozu).

• Telefon alarmowy   używany w trakcie dojazdów i powrotów z obozów 602     609     010  .

Proszę również pamiętać, aby spakować na obóz:

 ważną  legitymację  szkolną  z  numerem PESEL oraz  poprawnie  wypełnioną  kartę  kwalifikacyjną  z
numerem PESEL 

 śpiwór, karimatę, mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, bluzę i
spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę 

www.kolonieiobozy.net



 strój  kąpielowy/kąpielówki,  klapki,  krem  z  filtrem  UV,  ręcznik,  okulary  przeciwsłoneczne,  letnie
nakrycie głowy (czapkę lub chustkę) 

 przybory toaletowe 

 kompas, latarkę z zapasem baterii 

Uwaga!

Osoby korzystające z transportu organizowanego przez Kompas: prosimy o zabranie jednego średniej 
wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki małego bagażu podręcznego.

Osoby na stałe mieszkające poza granicami Polski, prosimy o ubezpieczenie dzieci od kosztów leczenia na 
terenie naszego kraju.

www.kolonieiobozy.net
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