
z dnia 18.06.2010

impreza: DĄBKI symbol: 10DDB01
termin: 27.06 – 08.07.2010 kierownik / rezydent: MARCIN NOWAK
obiekt: O.W. DUET tel.: 668156100

adres obiektu: OW. DUET, UL. WYDMOWA 6, DĄBKI

TABELA ODJAZDÓW i PRZYJAZDÓW WYJAZD POWRÓT 
UWAGI

miejsce wyjazdu / powrotu data godz data godz
TR. SZCZECIŃSKA (przejazd autokarem lub mikrobusem – możliwa przesiadka na docelowy autokar w Szczecinku)
SZCZECIN parking pod Trasą Zamkową obok baszty 27.06 12:00 08.07 15:00

TR. GDAŃSKA (przejazd autokarem lub mikrobusem – możliwa przesiadka na docelowy autokar w Szczecinku)

GDAŃSK parking przy dworcu Głównym PKP / za pocztą 27.06 10:00 08.07 15:00
KOSZALIN duży parking przed dworcem PKP ( między ulicami) 27.06 17:30 08.07 11:30
TR. WARSZAWSKA (przejazd autokarem lub mikrobusem – możliwa przesiadka na docelowy autokar w Szczecinku)
WARSZAWA parking przy TORWARZE 27.06 08:00 08.07 20:00
PŁOCK 27.06 10:30 08.07 17:30
TORUŃ 27.06 12:00 08.07 16:00
BYDGOSZCZ 27.06 13:30 08.07 14:15

RADOM 27.06 05:30 08.07 21:00
ŁÓDŹ 27.06 04:45 08.07 22:00
TR. LEGNICKA (przejazd autokarem lub mikrobusem – możliwa przesiadka na docelowy autokar w Szczecinku)
GŁOGÓW parking przed sklepem Komfort / ul. Legnicka róg ul. Piłsudskiego 27.06 07:00 08.07 19:00
ZIELONA GÓRA stacja paliw JET / ul. Wrocławska 27.06 08:15 08.07 17:45
GORZÓW stacja paliw Statoil / ul. Warszawska przy rondzie 27.06 10:00 08.07 16:00

TR. KRAKOWSKA  (przejazd pociągiem do/z Szczecinka – dalej transfer autokarem)
Kraków Gł. 27.06 05:35 08.07 22:20
Katowice Gł. 27.06 07:25 08.07 20:30
Wrocław Gł. 27.06 10:25 08.07 17:02
Poznań Gł. 27.06 13:20 08.07 14:23
Szczecinek 27.06 16:12 08.07 11:44

UWAGA!!! Prosimy zwrócić uwagę na daty i godziny odjazdów!!!

Bez zgody organizatora nie jest dopuszczalna zmiana miejsca wyjazdu, na inne niż uzgodnione w Umowie – Zgłoszeniu!!

Planowany przyjazd na miejsce do obiektu / wyjazd w drogę powrotną

DĄBKI
przyjazd na miejsce (trasa gdańska)

27.07 ok. godz. 13:30
pierwszy posiłek kolacja

przyjazd na miejsce (pozostałe trasy) 19:00

DĄBKI
wyjazd w drogę powrotną (trasa gdańska)

08.07 ok. godz. 13:30
ostatni posiłek śniadanie

wyjazd w drogę powrotną (pozostałe trasy) 07:00

PODANE GODZINY WYJAZDU oznaczają godzinę odjazdu autokaru / pociągu
PROSIMY przybyć na miejsce odprawy 15 minut wcześniej 
BARDZO WAŻNE INFORMACJE:

DODATKOWE INFORMACJE:

KOMUNIKAT TRANSPORTOWY (informacje)

stacja paliw Orlen-Bliska, ul. Wyszogrodzka 150
krzyżówka tras nr 552 z nr 15 Rest. \"Pod Kasztanami\" Grębocin 
parking przy Hali Sportowej \"Łuczniczka\" 

Stacja JET/Statoil z McDonalds, trasa nr 7
stacja JET z McDonald\'s ul. Pabianicka róg Jana Pawła II 

peron, bezpośrednio przy poc. posp,  rel. Kraków – Kołobrzeg
peron, bezpośrednio przy poc. posp,  rel. Kraków – Kołobrzeg
peron, bezpośrednio przy poc. posp,  rel. Kraków – Kołobrzeg
peron, bezpośrednio przy poc. posp,  rel. Kraków – Kołobrzeg
peron, bezpośrednio przy poc. posp,  rel. Kraków – Kołobrzeg

ZBIÓRKA WYJAZD / POWRÓT: W przypadku wsiadania do pociągu informujemy, że przedział kadry oznaczony jest żółtą kartą przyklejoną do szyby z napisem KOLONIE TOUR CLUB. Prosimy o 
punktualne przybycie - w innym razie pociąg może odjechać bez uczestników. 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 zniżki 37% na przejazd pociągami. Nie odpowiadamy za opóźnienia autokaru spowodowane warunkami drogowymi, lub innym niezależnymi od 
organizatora okolicznościami.

DOKUMENTY: Uczestnicy zimowisk, kolonii i obozów są zobowiązani posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną / studencką oraz wypełnioną kartę kolonijną (chyba, że dostarczyli kartę do 
biura wcześniej). Uczestnicy przejazdów zagranicznych mają obowiązek posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty (pomimo braku kontroli granicznej)

BAGAŻ: Ze względu na ograniczoną wielkość luków bagażowych w autokarach oraz rygorystyczne przepisy dotyczące masy pojazdu, informujemy, że każdy pasażer może zabrać ze sobą torbę 
podróżną i torbę podręczną. Waga bagażu nie powinna przekraczać 20kg. Bagaże będą ważone przed zapakowaniem do autokaru. nadmiar bagażu może nie zostać zabrany. Bagaże powinny 
posiadać etykietę identyfikacyjną z nazwiskiem właściciela oraz nazwą imprezy Kadra chętnie pomoże szczególnie najmłodszym uczestnikom w przeniesieniu bagażu do/z obiektu, jednak prosimy o 
dobranie bagażu odpowiednio do wieku uczestników

TRASA, AUTOKAR: Przebieg tras oraz środek transportu może być realizowany z przesiadkami, zastępczymi środkami transportu - np. mikrobus, pociąg, taksówka lub prywatny samochód. 
Powyższe jest uwarunkowane wielkością sprzedaży z danej miejscowości. Transport uczestników zimowisk, kolonii i obozów realizujemy pod opieką wychowawców lub konwojenta. Na 
przystankach pośrednich mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora. Prosimy o szczególną uwagę na własny bagaż w momencie ewentualnych przesiadek na trasie. 
Miejsca są przydzielane wg kolejności zgłoszeń (diagram posiada pilot). 

Biuro Podróży TOUR CLUB czynne pn-pt 10-18 i sb 10-14, tel./ fax:  0 801 011 127 oraz w serwisie www.tourclub.pl
Nasz tel dyżurny (transport) czynny po godzinach pracy biura w czasie przejazdów):   602 434 837 
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 (konwojenta) prosimy o natychmiastowy kontakt na tel dyżurny (nr powyżej).


