
 

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S. C. 
80-141 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10 lok 11 tel. (58) 322 19 86    
e-mail:  biuro@ctravel.pl,   www.ctravel.pl 

 
 

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci na kolonie  
w terminie 03.07.2021 – 13.07.2021 

Górki Wielkie 
 
Uwaga! W związku z nowymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi wypoczynku dzieci 
i młodzieży rodzice przed wyjazdem uczestników są zobligowani do podpisania 
oświadczenia oraz zapoznania się z regulaminem.  
 

Ze względu na nowe przepisy sanitarne informujemy, że opiekunowie prawni/rodzice 

uczestników nie mogę wchodzić do autokaru, w których będą podróżować dzieci. 

Prosimy o przygotowanie maseczek ochronnych, ponieważ będą one niezbędne przy 

wsiadaniu uczestników do środka transportu. 

 
 
 

Miejsce zbiórki: 
1. Wyjazd dnia 03.07.2021 (sobota) 
Zbiórka uczestników o godz. 9:30 
Miejsce zbiórki: parking w Opolu na rogu ul. S. Dubois i ul. 1 Maja 
2. Powrót i odbiór dzieci dnia 13.07.2021 (wtorek)  
Przyjazd autokaru ok. godz. 15.00 
Miejsce zbiórki: parking w Opolu na rogu ul. S. Dubois i ul. 1 Maja 

 

 

Adres ośrodka i telefon: 
Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny SANGOS 
Górki wielkie ul. Zofii Kossak 43 
tel: 517657067, 503371176 
sangos@interia.eu 

 

Telefon do kierownika/ telefon alarmowy 
Telefon kontaktowy do kierownika kolonii  jak również do pracownika biura  w Gdańsku 
czynny całą dobę 24/7 zostanie podany podczas zbiórki wyjazdowej 
 

5. Uczestnik kolonii powinien ze sobą zabrać: 
• legitymację szkolną (OBOWIĄZKOWO!!)  

• środki sanitarne - 2 szt. maseczek ochronnych (OBOWIĄZKOWO!!) 

• strój kąpielowy 

• ręcznik kąpielowy – 2 szt., ręcznik do twarzy 

• ubranie „na każdą porę roku”, w tym: 
➢ ubranie przeciwdeszczowe, 

http://www.ctravel.pl/


 

➢ czapkę z daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem, 
➢ ciepły sweter lub polar, dres 
➢ wygodne buty do wycieczek pieszych, 
➢ klapki lub inne obuwie do chodzenia po pensjonacie (obuwie zmienne), 

• mały plecaczek na wycieczki piesze ( na suchy prowiant), 

• przybory toaletowe jak: mydło, pastę do zębów, żel pod prysznic itp. 

• krem z filtrem UV, 

• sugerowane kieszonkowe ok. 100 zł (istnieje możliwość zdeponowania 
kieszonkowego lub dokumentów u wychowawcy po przyjedzie do ośrodka), 

• aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej, 

• dobry humor i pomysły ☺ 
 

 
 
Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, konsole, drogą odzież itp.   

Istnieje możliwość aby dzieci zdeponowały u wychowawców na miejscu telefon 

komórkowy, który będzie udostępniany dzieciom codziennie w godzinach wieczornych 
np. 18.00 - 20.00.  
 
 
UWAGA: 
 
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 odnośnie 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 pracownikowi biura 

 
Na profilu Facebook-owym biura Czerwiński Travel na bieżąco będziemy umieszczać relacje z kolonii 
(zdjęcia dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę) Zapraszamy do odwiedzin !!! 

 
http://www.facebook.com/czerwinskitravel 

 

Podział na grupy wiekowe dzieci nastąpi po przyjeździe do ośrodka 

  

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI Z NASZYM BIUREM ☺ 

http://www.facebook.com/czerwinskitravel

