
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA RODZICÓW 

KOLONIE ZIMOWE ,,SALEZJAŃSKA ZIMA 2019” - Koninki, 9-16 02.2019 r. 
 

1. Adres placówki:  

Ostoja Górska Koninki, Poręba Wielka 251, 34 – 735 Niedźwiedź. www.stacja.koninki.pl 

2. Kierownik wypoczynku:  

ks. Michał Kwiatkowski, tel.: +48 539 955 256 

Wychowawcy: Marczak Marcin, Aszkiełowicz Marcin, Aszkiełowicz Katarzyna  

3. Koszt wyjazdu: 1.500 zł  

4. Organizator zapewnia: przejazd, nocleg, ubezpieczenie, wyżywienie, naukę jazdy na 

nartach, opiekę medyczną, dodatkowe atrakcje, częściowe wypożyczenie sprzętu.  

5. Wyjazd i powrót: 

Wyjazd autokarem z Kościoła św. Krzyża w Rumi w sobotę, 9 lutego 2019 r. o godz. 9:00. 

(zbiórka i pakowanie sprzętu o godz. 8:30). Powrót do Rumi w sobotę, 16 lutego 2019 r. 

w godzinach nocnych. (Powrót będzie uzależniony od pogody w sobotę). 

6. OBOWIĄZKOWO ZABIERAMY 

- suchy prowiant na drogę, herbata w termosie, woda niegazowana, kanapki. 

- 2 ręczniki (mały i duży), klapki, szampon, strój kąpielowy na basen i okulary do pływania 

- sprzęt do jazdy na nartach lub desce, kask, gogle narciarskie / okulary przeciwsłoneczne. 

Sprzęt wypożyczymy na miejscu, jednak dla obniżenia kosztów wyjazdu w miarę 

możliwości staramy zabrać ze sobą sprzęt – będzie łatwiej na miejscu.  

- strój narciarski dwuczęściowy: kurtka + spodnie,  2 czapki: kominiarka przeznaczona pod 

kask, druga cieplejsza do założenia przed i po nartach 

- rękawic narciarskich najlepiej nieprzemakalnych (2 para rękawic zimowych na zmianę) 

- dodatkowe ubranie (spodnie narciarskie, bluza, bielizna) przeznaczone do przebrania w 

przypadku przemoknięcia stroju narciarskiego oraz wygodne spodnie np. dresowe 

przeznaczone do przebrania po zakończeniu dnia, grube skarpety (narciarskie) przynajmniej 

2 pary 

- kieszonkowe przeznaczone na zakupy, budzik 

- legitymacja szkolna / inny dokument tożsamości 

- termos na ciepły napój w czasie przerwy na stoku, chusteczki higieniczne, krem do 

opalania, maść na bolące mięśnie (po pierwszym razie na pewno się przyda), 

- gry planszowe, książka, dobry humor i dużo radości 
 

UWAGA !!!  

- Koszt kolonii to 1.500 zł. Kwotę przekazujemy wraz z kartą do ks. Michała lub wpłacamy na konto 

parafialne: PARAFIA RZYM.-KAT. PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO numer rachunku: 
77 1600 1462 1831 1182 0000 0001 z dopiskiem: Opłata za ,,Kolonie zimowe 2019” oraz Imię 
i nazwisko uczestnika wypoczynku”. 
 

Nie zabieramy na wyjazd nadmiaru sprzętu elektronicznego !!! Telefony i tablety na wieczór będą 

zbierane przez wychowawców, dlatego warto zabrać budzik. 

Na miejscu jest zasięg telefoniczny. Gdyby dziecko nie posiadało telefonu może zadzwonić od ks. Michała.  
 

Na wszystkie inne pytania czy sugestie odpowiem osobiście 

ks. Michał Kwiatkowski SDB  


