AGENDA WYJAZDOWA
Nazwa imprezy

MŁYNIK k/Mrągowa

Termin imprezy

12-22.08.2013 r.

Data wyjazdu

12.08.2013 r.
Szczecin – Hala Dworca Głównego PKP, pod tablicą odjazdów

Miejsce zbiórki
Godzina zbiórki

05:30

Dane konwojenta

Sebastian Baca 796 461 124 ( telefon czynny tylko w dniu wyjazdu i powrotu)

Szczegóły dotyczące
transportu

Konwojent będzie miał zieloną tabliczkę z napisem “KULKA / MŁYNIK”.
Odjazd pociągu ( nr pociągu TLK 85102) – godz. 06:00, przyjazd do Olsztyna godz. 14:04, transfer
autokarowy do Młynika.

Data powrotu

22.08.2013 r.

Planowana godzina
powrotu

19:30

Szczegóły dotyczące
transportu

Odjazd pociągu z Olsztyna (nr pociągu – TLK 18105) o godz. 10:46, przyjazd do Szczecina - Dworzec Gł.

Adres placówki
wypoczynku

Ośrodek Wypoczynkowy “MŁYNIK”
11-730 Sorkwity, Młynik, tel. do biura ośrodka 089/742-85-00

Kierownik kolonii

Ewa Zając

Uczestnik
wypoczynku powinien
zabrać ze sobą:

Informacja o
wycieczkach
fakultatywnych

PKP godz. 19.30

ważną legitymację szkolną ( Uwaga! Brak podbitej legitymacji wiąże się z dopłatą do biletu
normalnego), wypełnioną kartę kolonijną, jeśli nie została wcześniej przekazana do biura, odzież
na zmianę, bieliznę osobistą, kurtkę nieprzemakalną, strój kąpielowy, klapki pod prysznic, nakrycie
głowy, obuwie miękkie oraz 2 pary obuwia sportowego, mały plecak, ręczniki i środki toaletowe,
środek przeciwko komarom i krem ochronny z filtrem, tabletki na chorobę lokomocyjną
(indywidualnie), śpiwór i poduszkę – w przypadku uczestniczenia w obozie pod namiotami:,
kieszonkowe na własne wydatki, wydatki programowe: wstęp do Parku Wodnego Tropikana w
Mikołajkach (dzieci do lat 12 – 15 zł, powyż. – 30 zł).
Osoby, które nie wykupiły imprez fakultatywnych (dodatkowych), a chciałyby z nich skorzystać,
będą mogły zapłacić za nie na miejscu. Dostępne są: wycieczka do Olsztyna (79 zł), pakiet super
tancerki (99 zł), paintball (49 zł), paintball plus (149 zł), pakiet super aktywny (99 zł) (quady,
zorbing, segway), pakiet super aktywny plus (199 zł). Szczegóły dot. programu na stronie
www.kolonieiobozy.net
Informujemy, iż istnieje możliwość deponowania cennych przedmiotów i pieniędzy u
wychowawcy grupy po przyjeździe do ośrodka.

Uwagi dodatkowe

Uwagi odnośnie
bagażu

Wielkość bagażu – plecaki, walizki, torby – powinny być dostosowane do wieku i możliwości
fizycznych dzieci. Należy również pamiętać, iż autokary, do których dzieci przesiadają się z
pociągu mają również ograniczone możliwości, jeśli chodzi o miejsce w lukach bagażowych.
Dlatego prosimy, aby suma wymiarów każdego bagażu nie przekraczała 165cm (szerokość +
wysokość + głębokość) a maksymalna waga pojedynczego bagażu nie przekroczyła 18 kg.

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy!

www.kolonieiobozy.net

