
 

Informacje wyjazdowe kolonie 2019   

 

Turnus 1 od 24 do 04.07.2019 

 Transport kolonie 2019 
Tel do 

konwojenta 
Wyjazd 24.06 Powrót 04.07.2019 

Miejsce wyjazdu  Godz. Godz. 

Dojazd własny 

Przybycie do Pałacu pod Bocianim 
Gniazdem 

-- 

Od 15.00 Do 11.00 

Gdańsk.  

WYJAZD: Stacja Shell, Złota Karczma. 
POWRÓT: Stacja Lotos, ul. Odyseusza 18.  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

15.00 13.00 

Katowice.  

WYJAZD: McDonalds, ul. Górnośląska 40A 
(w kierunku na Kraków). POWRÓT: 

McDonalds, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. 
Ofiar Katynia (w kierunku na Wrocław).  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

06.30 20.30 

Łódź.  

Hipermarket E. Leclerc, Inflancka 45, przy 
stacji paliw Leclerc.  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

10.15 18.00 

Poznań.  

Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i 
drogi nr 5, przy Mc Donalds.  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

11.30 14.30 

Warszawa.  

WYJAZD: Torwar, parking od ul. 
Czerniakowskiej. POWRÓT: Pl. Bankowy.  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

07.00 20.00 

Wrocław.  

McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 
63.  

Tel alarmowy 
transport 

autobusowy - 
693499266 

08.00 
18.00 

  

Szczecin.  

PKP dworzec główny zbiórka przy kasie nr 1 
wyjazd IC 85102  powrót odbiór z pociągu 

IC 58102  

Konwojent 
514165725 

13.55 14.10 



 

Tel alarmowy transport autobusowy – 693499266 

Transport PKP 602445113  

Ogólne informacje wyjazdowe kolonie 2019   

  

Transport zorganizowany wspólnie z B.T Cogito; za dopłatą,  może odbywać się busami, 
autobusami rejsowymi, lub PKP przy minimum 6 uczestnikach z danego miejsca. Brakujące 
godziny zbiórek i powrotów będą znane 2 dni przed wyjazdem. Zbiórka uczestników 20 min. 
przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, terminu wyjazdu, 
przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Na 
przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie 
przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca ma prawo, w 
przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy opisać imieniem i 
nazwiskiem. Szczegóły transportu drogą kolejową, zostaną podane na 3 dni przed wyjazdem. 
Na stacjach pośrednich koloniści dosiadają się do grup i konwojentów. Informacje szczegółowe o 
miejscach w wagonach, konwojentach i godzinie wyjazdu podane zostaną na 7 dni przed 
wyjazdem na stronie organizatora. 

  Ze względu na obowiązujący czas pracy kierowców autokary odjeżdżają nie później niż 
15 min. po godzinie zbiórki. Transport  jest organizowany przy minimum 6 uczestnikach z danego 
kierunku. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
wyjazdów na imprezę z danej miejscowości, ze wskazaniem najbliższego miejsca zbiórki. Na 
przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora. 

Przyjazd autokarów do ośrodka planowany jest ok godz. 18.00-19.00, niemniej realny 
czas przejazdu jest uzależniony od warunków drogowych, potrzeb dzieci podczas podróży oraz 
przepisów regulujących czas pracy i przerw kierowców. 

Informujemy, że nie jest możliwy zakup transportu tylko w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być 
takie samo jak miejsce powrotu oraz że nie ma możliwości dosiadania się „na trasie”. Zmiana 
miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z 
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł. 

OGÓLNE INFORMACJE DLA KOLONISTÓW I RODZICÓW 
Dane adresowa ośrodka: 

Biuro ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie 

Runowo 23,  76-230 Potęgowo 

Tel.:  biuro 59/811 51 49 lub  602 445 113 

e-mail: biuro@runowo.pl 
 

Telefony 

BIURO OŚRODKA - 598115149 

Kierownik kolonii: Jakub Rutkiewicz 602445113  

w sprawie transportów : Jakub Rutkiewicz 602 445 113 

Informacje ogólne:  Marta Rutkiewicz -  501385301  

Faktury i płatności: Ewa Charzyńska - 502 206 372 

  

 

 

mailto:biuro@runowo.pl


 

 

Informacje kolonie 2019 

 

 

WAŻNE – KAŻDY UCZESTNIK JADĄCY PKP WINIEN POSIADAĆ AKTUALNĄ I PODPISANĄ 
LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ! Osoby nie posiadające jej musza poinformować biuro 

wcześniej. 

  

 

WAKACJE W SIODLE  - Profesjonalny Obóz Jeździecki 

oraz Mali Giganci 

  

Co ze sobą warto zabrać: 

• bryczesy do jazy konnej lub wygodne spodnie (leginsy, dresy) 
• kurtka nieprzemakalna, bluza lub kamizelka 
• długie skarpety 
• sztylpy, oficerki, gumowce lub inne buty za kostkę do jazdy konnej 
• kamizelkę ochronną do jazdy konnej (można wypożyczyć w ośrodku w cenie 50 zł za 

obóz) 
• buty turystyczne do wędrówek 
• klapki, kąpielówki, 
• przybory toaletowe, ręcznik 
• latarka, 
• czapkę lub chustkę na głowę  OBOWIĄZKOWO! 
• Karimata, śpiwór (zakwaterowanych w namiotach TURNUS WSN1) 
• spray na komary i owady 
• Kieszonkowe (średnio ok. 10 zł na dzień) 
• Rękawiczki 
• Wakacje w siodle - Podpisany protokół na odznakę Jeżdżę Konno* link do 

pobraniahttp://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc 
• Wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą - karta generuje się sama 

przy wypełnianiu umowy (strona 3 i 4)   

  

W naszej stajni prowadzimy także mini komis z artykułami jeździeckimi. Będzie dodatkowo 
możliwość zakupienia nowych drobnych akcesoriów jeździeckich. 

Podczas jazd konnych używamy atestowane kaski oraz ochronne kamizelki jeździeckie. Można 
przywieźć je ze sobą albo wypożyczyć na cały obóz bezpłatnie.  

Drodzy państwo każdego dnia będzie krótka foto relacja z kolonii, można nas śledzić na: 

https://www.facebook.com/runowo  
* Dotyczy tylko osób nie posiadających odznaki 

  

 

 

 

 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc
https://www.facebook.com/runowo


 

 

ADRENALINA TEAM  

 

Co warto ze sobą zabrać: 

• buty 2 pary  w tym jedna  za kostkę 

• stare rzeczy do brudzenia na zajęcia survivalowe (dresy, moro itp.) 
• latarka 
• czapka 
• chustka 
• grube wełniane skarpety 
• zwykłe skarpety 
• kurtka nieprzemakalna 
• kąpielówki 
• klapki 
• przybory toaletowe 
• ręczniki 
• spray na komary i owady 
• Karimata, śpiwór 
• Bidon lub manierka 
• Mały plecak podróżny 
• Podpisana zgoda na zajęcia paintballowe POBIERZ > 
• Wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą  

 

https://runowo.pl/files/userfiles/Zgoda_paintball.pdf

