
KOLONIE – LGD  RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ                                                                                                   

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

I TURNUS: 19.07. 2017r. do 01.08.2017r.                                                            
Zbiórka w dniu 19.07.2017r.                                                                                                                      

I Autokar – 8.00 Jadów przed OSP                                                                                                                                                                        

II Autokar – 7.00 Brańszczyk przed Urzędem Gminy, 7.20 Zabrodzie OSP,                  

7.40 Tłuszcz przed biurem LGD ul. Warszawska 4, 8.15 Poświętne przed                

Urzędem Gminy                                                                                                                                                         

Powrót w dniu 01.08.2017r.  ok. godz. 22.00 – 23.00                                                          

Przystanki w tych samych miejscach jak ustalone przed wyjazdem 

Informacje o sytuacji na kolonii można będzie uzyskać  pod numerami: 

603 318 445 – Pan Andrzej Zbyszyński   

18 262 94 87 – Ośrodek WATRA, Niedzica      

29 643 80 46 – Kierownik kolonii,  

662 329 278 – Biuro LGD „Równiny Wołomińskiej”  

Ekwipunek  uczestnika:                                                                                                                                              

- bielizna osobista (kilka zmian), ręczniki                                                                                                      

- odzież letnia, turystyczna, sportowa                                                                                                           

- klapki , obuwie sportowe i  traperskie                                                                                                        

- kostium plażowy i kąpielowy                                                                                                                       

- przybory do higieny osobistej                                                                                                                       

- krem do opalania z filtrem UVA/UVB                                                                                                           

- nakrycie głowy i okulary słoneczne                                                                                                              

-             letnia kurtka nieprzemakalna                                                                                                                     

- pelerynka przeciwdeszczowa 

- dowód lub legitymacja szkolna                                                                                                                                                       

- suchy prowiant na drogę do Niedzicy                                                                                                                                                                                                                                 

- buty do chodzenia w wodzie ze względu na kamieniste dno 

         KOLONIE – LGD  RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ                                                                                                   

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

II II TURNUS: 01.08.2017r. do 14.08.2017r.                                                            

Wyjazd w dniu 01.08.2017r. . w godz. 7.00 – 8.00 

Powrót w dniu 14.08.2017r.  ok. godz. 22.00 – 23.00               

Informacje o kolonii można będzie uzyskać na stronie internetowej:                           

www.lgdrw.pl lub pod numerami telefonów: 

603 318 445 – Pan Andrzej Zbyszyński   

18 262 94 87 – Ośrodek WATRA, Niedzica      

29 643 80 46 – Kierownik kolonii, 

662 329 278 –  Biuro LGD „Równiny Wołomińskiej”  

Ekwipunek  uczestnika:                                                                                                                                              

- bielizna osobista (kilka zmian), ręczniki                                                                                                      

- odzież letnia, turystyczna, sportowa                                                                                                           

- klapki , obuwie sportowe i  traperskie                                                                                                        

- kostium plażowy i kąpielowy                                                                                                                       

- przybory do higieny osobistej                                                                                                                       

- krem do opalania z filtrem UVA/UVB                                                                                                           

- nakrycie głowy i okulary słoneczne                                                                                                              

-           letnia kurtka nieprzemakalna                                                                                                                     

- pelerynka przeciwdeszczowa 

- dowód lub legitymacja szkolna                                                                                                                                                                 

- suchy prowiant na drogę do Niedzicy                                                                                                                                                                                                                                 

- buty do chodzenia w wodzie ze względu na kamieniste dno rzeki 

 

                                               

http://www.lgdrw.pl/

