
STRADUŃ 2021 r. ((k. Trzcianki) turnus 8 dniowy)

TERMIN TURNUSU :

I. 26.06-03.07.21

DOJAZD WŁASNY

Przyjazd w godz. 10.00 do 12.00

Odbiór do 12.00

DOJAZD AUTOKAREM 

Wyjazd :  godz. 8.00 Poznań, parking przy ul. Ojca Mariana

Żelazka (przy Lodowisku Chwiałka) 

Powrót: ok. 12.00 Poznań, parking przy ul. Ojca

Mariana Żelazka (przy Lodowisku Chwiałka) 

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

PROSZĘ ZABRAĆ: 

Mały plecak na wycieczki, 2 pary obuwia sportowego, laczki kąpielowe i strój do pływania (na 

basenie nie moga byc używane szorty, tylko slipy kąpielowe), dres i strój sportowy, płaszcz 

przeciwdeszczowy, dobra latarkę, środek przeciw komarom, okrycie głowy. Rakiety tenisowe (ok. 20 

w  m może kto a ośrodku),zabrać  e z sobą. Karimate i   śpiwór dla chętnych 

biorących udział w Nocy Twardziela.
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 (czasowo) po śniadaniu, 
obiedzie oraz kolacji. 
DOKŁADNIE i WYRAŹNIE wypełnioną kartę kolonijną i oświadczenie o Covid -19 !

ADRES: 

Ośrodek wypoczynkowy "January" 

Straduń 14 

64-980 Trzcianka

tel.: 67 216 30 56

www.january.com.pl

DOJAZD: 

Trasa Poznań → Oborniki → Czarnków →  Trzcianka drugim rondzie n . W Trzciance aw lewo na 

Wieleń (ok. 

1km) ,a następnie na Tuczno (przy netto). Jechać  i kok. 3 mskręcić w lewo na Straduń. Cały czas drogą asfaltową przy kościółkuz ( lewej strony) prosto przez mostek i pierwszą w lewo przed figurką. Dalej jechać ok. 500 

metrów trzymając się prawej strony do Ośrodka January , Straduń 14 (trasa liczy ok 90 km z centrum 

Poznania) 

UWAGA: 

Osoby, które chcą fakturę mogą ją otrzymać przy przywiezieniu dziecka lub odbiorze, nie później. Nie 

zabierać komórek (słaby zasięg) i cennych rzeczy. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Uczestników ubezpieczmy od NNW 

Proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa na stronie internetowej 

www.obozysobecki.pl 

http://www.january.com.pl/
http://www.obozysobecki.pl/

