
Dojazd i ABC uczestnika - Lato 2018

 dotyczy Objazdowych Obozów Młodzieżowych w Europie 

Połączenia  antenowe to  zorganizowany system dowozu uczestników z  różnych  miejsc  Polski,  do
miejsca zbiórki, skąd wyruszy autokar główny. 

1. Na terenie Polski przejazdy dzieci i młodzieży w ramach połączeń antenowych odbywają się
pod  opieką  konwojentów.  Po  dotarciu  do  autokarów-  pod  opieką  kierowników  grup
i wychowawców.

2. Na  terenie  Polski  wyjazdy  w  ramach  połączeń  antenowych  realizowane  będą  w  formie
przejazdów  autokarami,  minibusami,  samochodami  osobowymi,  pociągami.  Każdorazowo
uczestnikom kolonii i obozów towarzyszy konwojent, pilot grupy lub inna osoba z obsługi
skierowana przez organizatora. Obowiązkowe posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. 

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolonii i obozów zagranicznych czynne będą telefony
koordynatorów transportu: 

• Polska: 693-166-233 

• Zagranica: 601-569-745 

UWAGA:  pod  wskazanymi  numerami  udzielane  będą  wyłącznie  informacje  dotyczące  połączeń
antenowych w dniach wyjazdów i powrotów !!! 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wyjazdów.

5. Połączenia  antenowe  są  odpłatne.  Wysokość  opłat  pokazuje  tabela  „miejsca  zbiórek
i odpłatności za połączenia antenowe”. Wskazana należność jest doliczana do ceny imprezy. 

6. UWAGA: Istnieje możliwość odpłatnego dowozu z miejscowości  nie objętych  trasami  dla
danego programu – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

MIEJSCA ZBIÓREK I ODPŁATNOŚCI ZA POŁĄCZENIA ANTENOWE

TRASA ZAGRANICA

miasto Odpłatność zł Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

Białystok 175 zł Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Bydgoszcz 75 zł Hala Łuczniczki, ul. Toruńska 59

Częstochowa 155 zł Parking z tyłu Dworca PKP,  Ul. Piłsudskiego 13/15, 

Elbląg 175 zł Dworzec PKP, Plac Dworcowy

Gdańsk 175 zł Dojście do budynku NOT, ul. Ratajska 6

Gdynia 175 zł Dworzec Autobusowy – Plac Konstytucji

Gliwice 155 zł Stacja paliw Stell, ul. Rybnicka 159

Gniezno 105 zł Dworzec PKP, Przystanek MPK, ul. Pocztowa



Gorzów 
Wlkp.

155 zł Dworzec Główny PKP, ul. Dworcowa

Grudziądz 105 zł Dworzec Kolejowy PKP, ul. Dworcowa

Kalisz 155 zł Stancja Paliw ORLEN przy Rondzie Solidarności, ul. 
Poznańska

Katowice 155 zł Parking na stacji paliw BP i Mc Donalds

Konin 105 zł Parking przy C.H. Galeria Nad Jeziorem

Koszalin 185 zł Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Kraków 155 zł Parking przy Domu Turysty PTTK, ul. Mikołaja Kopernika

Łódź 135 zł Dworzec Kolejowy Łódź Widzew, ul. Służbowa 8

Olsztyn 75 zł Dworzec Autobusowy PKP, stanowisko 11

Ostróda 85 zł Parking za sklepem „Zatoka” ul. Piłsudskiego

Piła 105 zł Parking u zbiegu ulic Zygmunta Starego i 14 Lutego, ul. 
Zygmunta Starego 11

Poznań 125 zł Plac Mickiewicza –przystanek autobusowy, ul. Święty Marcin

Szczecin 185 zł Po prawej stronie Dworca PKP, pod Wierzba na wys. Wyspy, 
ul. Kolumba

Tczew 145 zł Dworzec PKP, ul. Dworcowa

Toruń 135 zł Stacja paliw ORLEN ul. Szosa Lubicka 80 i ul. Żołkiewskiego

Warszawa 155 zł Ul. Emilii Plater ( na wysokości Sali kongresowej)

Włocławek 115 zł Dworzec PKP ul. Stefana Okrzei 

Wrocław 155 zł Parking przy wzgórzu Andersa, ul. Ślężna 29

ABC uczestnika wyjazdów 

1. UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA

•  –  Uczestnicy  obozów  i  kolonii  objęci  są  ubezpieczeniem  AXA  Towarzystwo  Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. Ubezpieczenie na terenie Polski od NNW do 10 000 PLN, zagranicą od KL do
15 000 Euro, NNW do 2 500 Euro i bagaż 200 euro. W przypadku chorób przewlekłych - istnieje
konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenie. Na koloniach krajowych zapewniamy opiekę
medyczną w publicznych przychodniach. 

2. TRANSPORT NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ

• Korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają
aktualne badania techniczne, zezwolenia i licencje. Alternatywny transport na terenie Polski – pociąg,
bus. 



•  Agendy  wyjazdowe  (informacje  o  godzinach  i  miejscu  zbiórki  dzieci)  na  kolonie  krajowe
i zagraniczne będą dostępne na naszej stronie 2 dni przed wyjazdem 

3. BAGAŻ

•  Uczestnik  kolonii/obozu  może  zabrać  maksymalnie  1  szt.  bagażu  o  łącznej  wadze  nie
przekraczającej 25 kg i mały bagaż podręczny do 5 kg. 

4. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

• 3W1 – Dotyczy klienta indywidualnego,  jest dodatkowo płatna 80 zł/os i  nie podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji z imprezy. Można ją dokupić w momencie rezerwacji, nie później jednak niż
3 dni od daty zakupy imprezy. Rezygnacja jest możliwa do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

5. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

• W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016
roku o zmianie  ustawy o usługach turystycznych  oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
(Dz.U.  z  2016 r.  poz.  1334)  został  utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  który stanowi
dodatkowe zabezpieczenie dla klienta. Każdy organizator turystyki zobowiązany jest do przekazania
od każdego klienta objętego umową o imprezę turystyczną składki na rzecz Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego.  Opłatom w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego podlegają wszystkie
imprezy  na  terytorium  państw  europejskich  i  pozaeuropejskich  wyłączając  Polskę  i  państwa
bezpośrednio z Polską graniczące. 


