
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 

Telefon do kierownika kolonii:  694 751 756 – Jan Koleśnikow 

Kierownik stajni: 507 504 424 – Hanna Michalska 

Telefon w sprawie transportów: 602 445 113 – Jakub Rutkiewicz 

Informacje ogólne: 502 277 742 – Michał Dąbrowski 

Faktury i płatności: 502 206 372 – Monika Skwarczyńska 

 

Informacje wyjazdowe  turnus   5 – 16.08.2014 do 27.08.2014 

 

Warszawa  

konwojent Katarzyna Matysiak tel. 694988821  

-Wyjazd 16.08.2014 PKP zbiórka Holl główny Warszawa Centralna przy kasie nr 1 godzina 8.55 wyjazd 

pociągiem TLK 38108 przyjazd do Lęborka  i transfer na ośrodek – godzina przyjazdu – 16.10 

-Powrót w dniu 27.08.2014 odbiór z pociągu tlk 83108 peron III/4 Warszawa Centralna 19.09 

 

Katowice  

Konwojent Dariusz Stempin TEL.506045850 

 -WYJAZD  15.08.2014 PKP zbiórka 19.00 Katowice dworzec kasa nr 1 wyjazd   pociąg TLK 48200 

przyjazd na ośrodek 7.30 w dniu 16.08.2014 

- Powrót w dniu 27.08 odbiór z pociągu  TLK 84200 o godzinie 9.58 Katowice peron I/7 

  

Łódź Kaliska 

Konwojent Dariusz Stempin TEL.506045850 

-WYJAZD PKP 16.08.2014 rano o godzinie 5.24 dosiadanie do pociągu TLK 48200 (wagon 15 przedział 

9 i 10) przyjazd na ośrodek 7.30 w dniu 16.08.2014 

-Powrót w dniu 27.08.2014 odbiór z pociągu  TLK 84200 o godzinie 05.36 Łódź Kaliska  

Bydgoszcz 

Konwojent Dariusz Stempin TEL.506045850 

-WYJAZD PKP Bydgoszcz Główna -16.08.2014  rano o godzinie 3.26 dosiadanie do pociągu  TLK 48200 

(wagon 15 przedział 9 i 10) przyjazd na ośrodek 7.30 w dniu 16.08.2014 

-Powrót w dniu 27.08.2014 odbiór z pociągu  TLK 84200 o godzinie 01.39 Bydgoszcz Główna  

Toruń  

Konwojent Dariusz Stempin TEL.506045850 

-Powrót w dniu 27.08 odbiór z pociągu  TLK 84200 o godzinie 02.39 Toruń Główny  

 

 

 

mailto:biuro@runowo.pl


 

WAKACJE W SIODLE 2014 - Profesjonalny Obóz Jeździecki 
oraz Pałacowa Przygoda Małej Optymistki 

 
 

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 

 buty turystyczne do wędrówek 

 klapki, kąpielówki,  

 przybory toaletowe, ręcznik  

 latarka, 

 czapkę lub chustkę na głowę  OBOWIĄZKOWO! 

 Karimata, śpiwór (zakwaterowanych w namiotach) 

 spray na komary i owady  

 Proszek do prania 

 Kieszonkowe (średnio ok. 10 zł na dzień) 

 Rękawiczki 

 WAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO! 

 Podpisany protokół na odznakę Jeżdżę Konno* link do pobrania 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc 
 Wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą 

https://drive.google.com/file/d/0B2DstygUFCQVLURMQnNPcFpiWnc/edit?usp=sharing 
 
W naszej stajni prowadzimy także mini komis z artykułami jeździeckimi. Będzie dodatkowo możliwość zakupienia 
nowych drobnych akcesoriów jeździeckich.  
 
Drodzy państwo każdego dnia będzie krótka foto relacja z koloni, można nas śledzić na: 
https://www.facebook.com/runowo 
 
* Dotyczy tylko osób nie posiadających odznaki 

 
 

 
 
 
 

 
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 

 WAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO! 

 Podpisana zgoda na zajęcia paintballowe http://cmht.pl/Zgoda_paintball.pdf 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/protokol_egzaminu.doc
https://drive.google.com/file/d/0B2DstygUFCQVLURMQnNPcFpiWnc/edit?usp=sharing
http://cmht.pl/Zgoda_paintball.pdf


 Wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą 
https://drive.google.com/file/d/0B2DstygUFCQVLURMQnNPcFpiWnc/edit?usp=sharing 
 

 

Drodzy państwo każdego dnia będzie krótka foto relacja z koloni, można nas śledzić na: 
https://www.facebook.com/runowo 

 

mapa ośrodka 

 

 

Jak do nas dojechać: 

 

https://www.google.pl/maps/@54.4729145,17.5542638,14z 

https://drive.google.com/file/d/0B2DstygUFCQVLURMQnNPcFpiWnc/edit?usp=sharing

