
PSZCZEW 2022 r. turnus 13-dniowy  

 TERMIN TURNUSÓW
II. 03.07 -15.07.22             III.  17.07-29.07.22   IV. 31.07-12.08.22

       V. 14.08-29.08.22

DOJAZD WŁASNY:
Przyjazd w godz.16.00 do 18.00
Odbiór do godz. 16.00

DOJAZD AUTOKAREM 
Wyjazd : godz. 14.00 Poznań, parking przy M1 Poznań (okolice gokart)

Powrót: ok. 16.00 Poznań, parking przy M1 Poznań (okolice gokart)

DIETA:
W przypadku diety dopłata 20 zł/os za każdą dobę pobytu, prosimy przysłać na 
biuro@sobeckitravel.pl jakie potrawy/dnia dzieci lubią

PROPĘ ZABRAĆ:
Mały plecak na wycieczki, 2 pary obuwia sportowego, laczki kąpielowe i strój do pływania, dres i strój 
sportowy, płaszcz przeciwdeszczowy, dobra latarkę, środek przeciw komarom, okrycie głowy. Piankę oraz 
obuwie do windsurfingu. (może być nie musi, organizator zapewnia pianki)
Na kleszcze oprócz standardowych środków polecamy ultradźwiękowy odstraszacz na kleszcze np. 
TickLess Ultra (allegro, koszt ok 100 zł)

W związku z Covid - 19 prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki/przyłbicę oraz mydło antybakteryjne. W 
przypadku zgubienia lub zużycia , braki uzupełni organizator.

Telefony komórkowe będą deponowane u kadry oraz wydawane dzieciom raz dziennie w przerwie 
poobiedniej.

DOKŁADNIE i WYRAŹNIE   wypełnioną kartę kolonijną i oświadczenie o Covid -19 !

ADRES:
Ośrodek Wypoczynkowy Jeziorak w Pszczewie,
66-330 Pszczew ul. Wybudowanie 12

DOJAZD:
Trasa Poznań-Skwierzyna przez Pniewy, za Międzychodem (ok. 5 km) skręcamy w lewo na 
Międzyrzecz. Cały czas prosto przez Nowe Gorzycko do Pszczewa. W Pszczewie kierujemy się 
na Międyrzecz. Przed marketem Dino skręcamy w prawo (widoczna tablica ośrodek Jeziorak/
Karina). Jedziemy ok. 1 km i za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo. Po ok. 1 km obiekt 
po lewej stronie.

UWAGA: Faktury indywidualne będą do odbioru na końcu obozu. Nie zabierać komórek i 
cennych rzeczy . Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności 

Ubezpieczamy uczestników od NNW 
Proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa na stronie internetowej 

www.sobeckitravel.pl 
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