
 

 

Drodzy Rodzice, 

oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na wędrówki żeglarskie.

 

Zbiórka i podróż: 

Do Iławy będziemy podróżować bezpośrednim pociągiem PKP Inter City

Główna. 

Zbiórka o godz. 12:50 w sobotę rozpoczynającą obóz na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Po przybyciu na dworzec proszę sprawdzić peron odjazdu!

 

odjazd pociągu godz.13:20 (EIC) 

przyjazd do Iławy  godz. 15:14 (EIC) 

Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy 

sobotę w dniu rozpoczęcia wędrówek 

Pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie 

podróż (najlepiej bez chipsów i gazowanych napoi).

 

- przed wejściem do pociągu uczestnikom

- uczestnicy będą musieli mieć na twarzy maseczki podczas przejazdu pociągiem;

- uczestnicy będą musieli zdezynfekować ręce przed wejściem do pociągu;

 

Po zakończeniu turnusu odjazd pociągu 

przyjazd do Warszawy 13:20 (TLK) (Dworzec Centralny)

Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy 

godz 10.00. Prosimy o informację o godzinie odbioru.

 

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie, w pociągu podbitą legitymację uczniowską lub dokument ze 

zdjęciem uprawniający do zniżki!!! 

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w pociągu zostanie przesłany Państwu na tydzień przed 

wyjazdem.  

Rezerwacja miejsc w pociągu zostanie dokonana dla grupy Let’s Go. Na grupę będzie czekał opiekun 

z widocznym oznaczeniem Let’s Go. 

 

Kontakt: 

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy w ustalonych godzinach. Dokładny czas podamy 

w pierwszym smsie po przyjeździe dzieci na obóz. 

Kontakt do kierownika rejsu: Sławomir Banacki 601

 

 

 

 

 

 

 

to najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na wędrówki żeglarskie.

ować bezpośrednim pociągiem PKP Inter City relacji W-wa Centralna 

sobotę rozpoczynającą obóz na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Po przybyciu na dworzec proszę sprawdzić peron odjazdu! 

Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w przystani Skarbek ul. Wańkowicza 12 Iława

w dniu rozpoczęcia wędrówek od godziny 15.30. Prosimy o informację o godzinie przyjazdu.

Pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie obiadokolacja , prosimy o przekazanie jakiegoś prowiantu na 

(najlepiej bez chipsów i gazowanych napoi). 

uczestnikom będzie mierzona temperatura; 

mieć na twarzy maseczki podczas przejazdu pociągiem; 

zdezynfekować ręce przed wejściem do pociągu; 

odjazd pociągu godz. 10:59 (TLK) 

13:20 (TLK) (Dworzec Centralny) 

Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w przystani Skarbek ul. Wańkowicza 12 Iława

Prosimy o informację o godzinie odbioru. 

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie, w pociągu podbitą legitymację uczniowską lub dokument ze 

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w pociągu zostanie przesłany Państwu na tydzień przed 

Rezerwacja miejsc w pociągu zostanie dokonana dla grupy Let’s Go. Na grupę będzie czekał opiekun 

sie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy w ustalonych godzinach. Dokładny czas podamy 

w pierwszym smsie po przyjeździe dzieci na obóz.  

Sławomir Banacki 601-331-207  

to najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na wędrówki żeglarskie. 

wa Centralna – Iława 

sobotę rozpoczynającą obóz na Dworcu Centralnym w Warszawie. 

przystani Skarbek ul. Wańkowicza 12 Iława w 

Prosimy o informację o godzinie przyjazdu. 

prosimy o przekazanie jakiegoś prowiantu na 

Wańkowicza 12 Iława do 

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie, w pociągu podbitą legitymację uczniowską lub dokument ze 

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w pociągu zostanie przesłany Państwu na tydzień przed 

Rezerwacja miejsc w pociągu zostanie dokonana dla grupy Let’s Go. Na grupę będzie czekał opiekun  

sie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy w ustalonych godzinach. Dokładny czas podamy 



 

 

Lista: 

1. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego

leku zawarta w podpisanej apteczce – 

2. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne).

Bagaż: Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci

miały listę wszystkich rzeczy zabranych na obóz. Wszystko prosimy spakować 

miękką sportową torbę. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- worek żeglarski – podpisany 

- śpiwór  

- kurtka przeciwdeszczowa (sztormiak) najlepiej ze spodniami

- ciepłe bluzy 

- dres /najlepiej 2 pary/ 

- 1 para ciepłych spodni 

- przynajmniej 2 pary krótkich spodenek

- koszulki z krótkim rękawkiem 

- 1 piżama 

- bielizna osobista i skarpetki, w tym 1 para ciepłych skarpet

- 1 mały ręcznik /do twarzy/ 

- 1 ręcznik kąpielowy 

- 2 czapki na głowę (jedna z daszkiem druga cienka  zimowa)

- buty sportowe 2 szt., sandały, klapki, jeśli ktoś ma i zmieści, to jeszcze kalosze

- kostium kąpielowy 

- kosmetyki, w tym: 

- krem z filtrem UV 

 

Inne: 

- mały plecaczek 

- okulary przeciwsłoneczne 

- mała latarka 

- pieniądze  

- ulubiona książka 

- maseczki 3 szt. 

 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządzeniach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich najlepiej 

nie zabierać ☺ 

 

 

Nasz rejs już tuż tuż! Do zobaczenia! 

 

 

 

razem z informacją o rodzaju podawanego 

 zwłaszcza leki antyalergiczne; 

2. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne). 

Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci 

miały listę wszystkich rzeczy zabranych na obóz. Wszystko prosimy spakować w worek żeglarski lub 

kurtka przeciwdeszczowa (sztormiak) najlepiej ze spodniami 

przynajmniej 2 pary krótkich spodenek 

1 para ciepłych skarpet 

2 czapki na głowę (jedna z daszkiem druga cienka  zimowa) 

buty sportowe 2 szt., sandały, klapki, jeśli ktoś ma i zmieści, to jeszcze kalosze 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządzeniach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich najlepiej 

 

w worek żeglarski lub 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządzeniach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich najlepiej 


