
Kolonia – „Na Mazury ruszaj bracie!”  13 - 20 VIII 2016r. 
1. Plecak (mały) do wyjścia na wycieczki, torebka na szyję do dokumentów lub pieniędzy. 
2. Cienka kurtka (1szt.). 
3. Foliowy płaszcz przeciwdeszczowy lub kurtka przeciwdeszczowa (1szt.)  
4. Czapka z daszkiem lub chustka na głowę. (1szt.). 
5. Koszulki z krótkim rękawem.. 
6. Bielizna osobista, piżama skarpety. 
7. Strój kąpielowy. 
8. Grubszy sweter, 2 pary spodni długich, 1 para krótkich, szorty. 
9. Bluza, koszula z długim rękawem. 
10. Wygodne obuwie: adidas, sandały lub klapki 
11. Ręcznik, mydło, pasta i szczoteczka do zębów, grzebień, krem nawilżający lub olejek do opalania, 

szampon. 
12.  Notes, długopis. 
13. Lekarstwa wynikające z własnych dolegliwości, np. aviomarin. 

 

Dane miejsca noclegu, miejsca zbiórki i powrotu: 
Ośrodek Wypoczynkowy -  Ośrodek Polonez, ul Młynowa 51, 11-700 Mrągowo 

Organizator – Biuro Usług Turystycznych Orchowscy, kontakt do organizatora Zbigniew Orchowski - kom. 606-956-147, 
osoba do kontaktu podczas trwania obozu – kierownik Artur Ostrowicki – 604-175-815.  
Zbiórka 13 sierpnia (sobota) dla osób wsiadających w Strzałkowie o godz. 6:30 przy Światowidzie, dla osób ze Słupcy 
 o godzinie 6:45-  parking przy Zespole Szkól Ekonomicznych w Słupcy wyjazd o 7:00  
Planowany powrót godz. 2000 – 2100, 20 sierpnia (sobota)  

Pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji w dniu przyjazdu około 18:00, w związku z tym prosimy o zapewnienie 
dzieciom prowiantu na drogę w 1 dniu wypoczynku, a kończy śniadaniem (prowiantem) i obiadem w ostatnim 
dniu wyjazdu. 
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