
KOLONIE 2019 - LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” 
Adres : Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Sawa, ul. Wczasowa 6, 82-103 Stegna,   

 

TURNUS I: 3.VII.2019 – 13.VII.2019 
 

Informacje o sytuacji na kolonii można będzie uzyskać pod nr:  

55 247 83 51 – Ośrodek Sawa, Stegna  

29 643 80 46 – Kierownik kolonii,  

662 329 278 – biuro LGD „Równiny Wołomińskiej” 

oraz na stronie www.lgdrw.pl  
 

Ekwipunek uczestnika: 
 

- bielizna osobista (kilka zmian), ręczniki  

- odzież letnia, turystyczna, sportowa  

- klapki, obuwie sportowe z jasną podeszwą  

- obuwie traperskie  

- kostium plażowy i kąpielowy  

- przybory do higieny osobistej  

- krem do opalania z filtrem UVA/UVB  

- nakrycie głowy i okulary słoneczne   

- letnia kurtka nieprzemakalna 

- peleryna przeciwdeszczowa  

- dowód lub legitymacja szkolna 

- suchy prowiant na drogę do Stegny 

 

Płatności za zimowisko można dokonać przelewem na nr konta:  

47 9233 0001 2600 5311 2000 0010  
Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie 

W tytule podając IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz NR PESEL 

 

Zbiórka w dniu 3.VII.2019 - godziny odjazdów autobusów: 

I autokar: Prażmów, UG 7.00, Góra Kalwaria, 7.30, Strachówka, UG 8.30, 

Jadów, OSP 8.45 

II autokar: Kobyłka, bazylika 8.00, Tuł PKS 8.30, Tłuszcz, biuro LGD 8.40, 

Brańszczyk, UG 9.15 
  
Powrót w dniu 13.VII.2019 r. ok. godz. 17.00 – 18.00 Przystanki w tych 

samych miejscach jak ustalone przy wyjeździe. 

 

KOLONIE 2019 - LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” 

Adres : O.W. WATRA, 34-441 Niedzica, ul. 3 Maja 49 
 

TURNUS II: 15.VII.2019 – 27.VII.2019 
 

Informacje o sytuacji na kolonii można będzie uzyskać pod nr:  

18 262 94 87 – Ośrodek WATRA, Niedzica  

29 643 80 46 – Kierownik kolonii,  

662 329 278 – biuro LGD „Równiny Wołomińskiej” 

oraz na stronie www.lgdrw.pl  
 

Ekwipunek uczestnika: 
 

- bielizna osobista (kilka zmian), ręczniki  

- odzież letnia, turystyczna, sportowa  

- klapki, obuwie sportowe z jasną podeszwą  

- obuwie traperskie  

- kostium plażowy i kąpielowy  

- przybory do higieny osobistej  

- krem do opalania z filtrem UVA/UVB  

- nakrycie głowy i okulary słoneczne   

- letnia kurtka nieprzemakalna 

- peleryna przeciwdeszczowa  

- dowód lub legitymacja szkolna 

- suchy prowiant na drogę do Niedzicy 

- buty do chodzenia w wodzie ze względu na kamieniste dno  

 

Płatności za zimowisko można dokonać przelewem na nr konta:  

47 9233 0001 2600 5311 2000 0010  
Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie 

W tytule podając IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz NR PESEL 

 

Zbiórka w dniu 15.VII.2019 - godziny odjazdów autobusów: 

I autokar: Jadów, OSP 7.00; Strachówka, UG 7.15 

II autokar: Brańszczyk, UG, 7.00 ; Tłuszcz, biuro LGD, 7.40 ; Tuł, PKS 

7.50; Kobyłka, bazylika, 8.15 
  
Powrót w dniu 27.VII.2019 r. ok. godz. 19.00 – 20.00 Przystanki w tych 

samych miejscach jak ustalone przy wyjeździe. 

tel:+48/55/247-83-51
http://www.lgdrw.pl/
http://www.lgdrw.pl/

