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Przygotowaliśmy kilka praktycznych informacji dotyczących wyjazdu na obóz młodzieżowy. Bardzo 
prosimy o zapoznanie się z nimi. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji. 

1. Miejsce i godzina wyjazdu 

Wyjazd dnia 28.07.2022 (czwartek) 

Kielce – Stacja Paliw Orlen, ul. Żytnia 1a – 3:30 
Staszów – Stacja Paliw BP, ul. Kolejowa 44 – 4:30 
Połaniec – Dworzec Autobusowy – 5:00 
Tuszów Narodowy – Stacja TOP-GAZ – 5:20 
Mielec – Dworzec Autobusowy – 5:40 
Dębica - Stacja Paliw Shell, Nagawczyna 245C – 6:20 
 

2. Telefon do kierownika kolonii 

Kierownik – Anna Nowakowska Gromny: +48888983843. Kontakt z kierownikiem dostępny 24/h.
Pilot – Paweł Nowakowski: +48536196499.

3. Uczestnik kolonii powinien zabrać ze sobą: 

• dowód osobisty lub paszport, 
• strój kąpielowy, 
• ręcznik kąpielowy – 2 szt., ręcznik do twarzy, 
• ubranie na każdą ewentualność, w tym: 
▪ ubranie przeciwdeszczowe, 
▪ czapkę z daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem, 
▪ ciepły sweter lub polar, dres, 
▪ wygodne buty do wycieczek pieszych, 
▪ klapki, 
▪ mały plecak na wycieczki piesze, 
▪ przybory toaletowe (mydło, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, żel pod prysznic itp.), 
▪ krem z filtrem UV, 
▪ balsam lub piankę na oparzenia słoneczne, 
• sugerowane kieszonkowe ok. 100-150 euro (istnieje możliwość zdeponowania kieszonkowego lub 
dokumentów u wychowawcy – prosimy o przygotowanie pieniędzy w otwartych kopertach i przekazanie 
wychowawcy na zbiórce), 
Sugerujemy zabranie drobnych monet na toalety w trakcie przejazdu przez Słowację, Węgry, Serbię  
i Macedonię 
• aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej, 
 
Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, konsole, 
drogą odzież itp. 
 
W autokarze będzie zbierana opłata na koszty programowe w wysokości 50 euro/os.  
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Istnieje możliwość przekazania opłaty bezpośrednio przez Rodzica w momencie wsiadania dziecka do 
autokaru.  
Od dzieci zostanie zebrana również kaucja zwrotna (20 euro/os.) na wypadek ewentualnych zniszczeń  
w ośrodku. Kaucja zostanie zwrócona w drodze powrotnej. Uczestnicy będą mogli przeznaczyć zwrócone 
pieniądze np. na pobyt w parku wodnym Petroland. 
 
Zapisy na dodatkowe wycieczki odbędą się na miejscu. 
 
4. COVID 19 

Nie ma potrzeby zabierania Europejskich Certyfikatów Szczepień. Nie ma potrzeby wykonywania testów. 

5. Leki 

Jeżeli dziecko powinno otrzymywać leki podczas wyjazdu, a informacja ta nie została zapisana w karcie 
kolonijnej prosimy przygotować informację (imię i nazwisko dziecka, jakie leki powinno przyjmować oraz 
jak często) i przekazać ją wraz z lekami na zbiórce kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura. Jeżeli 
mają Państwo jakieś uwagi dotyczące dziecka (stanu zdrowia, zachowania itp.), które mogłyby być istotne 
dla wychowawców, a nie zostały zapisane w karcie kolonijnej prosimy o spisanie wszelkich niezbędnych 
informacji oraz przekazanie ich na zbiórce kierownikowi kolonii lub wychowawcom. 

6. Zakwaterowanie 

Przydział do pokoi nastąpi po dojeździe do ośrodka. 

7. Program wyjazdu 

Nie przewidujemy zmian w programie, który jest opublikowany na naszej stronie: 
https://tuitam.com.pl/oferty/89/oboz-mlodziezowy-w-grecji-riwiera-olimpijska 

 

 

Relacja z obozu będzie pojawiała się na naszej stronie na facebooku: 

https://www.facebook.com/tuitambiuro 
 

Do zobaczenia! 

https://www.facebook.com/tuitambiuro

