
Proszę przy zapisywaniu chętnych KONIECZNIE oznaczyć: 

- czy uczestnik będzie korzystał z organizowanego transportu – jeśli tak to czy na 

dojazd i powrót  wg symboli (T - tam, P - powrót)   

-  jeżeli uczestnik będzie korzystał z transportu własnego – oznacza to symbolem (W) 

- ile osób (1,2)                                                                                                                                       

- miejsce wsiadania, wysiadania –konkretny przystanek PKS z punktów 1-5 –  z listy 

 przystanków  

BRAK OZNACZENIA wg SYMBOLU T/P i MIEJSCA WSIADANIA JEST 

RÓWNOZNACZNE Z  KORZYSTANIEM Z TRANSPORTU WŁASNEGO 

Zasady:                                                                                                                                    

Uczestnikiem PIKNIKU może być wyłącznie pracujący członek związku, emeryt lub 

rencista (posiadający opłaconą składkę do kwietnia br.) z 1 osobą towarzyszącą  - zapisy 

wraz z wpłatą  uprawnionych emerytów prowadzi tylko biuro związku.  

Warunkiem uczestnictwa w pikniku osoby towarzyszącej jest obecność Członka 

Związku, który zakupił bilety wstępu. 

Ośrodek w terminie pikniku jest nieczynny – nie istnieje możliwość wynajęcia domku na 

potrzeby własne przez zapisanych uczestników!!! 

Odpłatność- 25 zł za 1 uczestnika (2 osoby = 50 zł). 
Każda imienna karta wstępu będzie wymieniana na „kartkę żywnościową” – pod 

warunkiem obecności osoby wskazanej na kartce, tj. Członka Związku.               

Wydawanie na wynos pozycji niewykorzystanych z kartki żywnościowej realizowane 

będzie od godziny 21:00.  

 

WEJŚCIE NA TEREN MIASTECZKA – TYLKO DLA OSÓB ZAPISANYCH – na 

podstawie otrzymanej „pieczątki” wejściowej – max. 15 minut przed rozpoczęciem 

pikniku tj. od 17:45. 

(Uwaga: przy stołach na terenie miasteczka piknikowego  

NIE PRZEWIDZIANO MIEJSC DLA DZIECI i dodatkowych osób towarzyszących). 

Uczestnicy pikniku zapewniają we własnym zakresie opiekę nad dziećmi przebywającymi w czasie 

„imprezy” na terenie przyległym i biorą za nie odpowiedzialność.  

 

Bilety wstępu na piknik wraz z kuponem do udziału w loterii będą imiennie wystawione na 

członka związku – tylko członkowie obecni na pikniku będą brali udział w losowaniu/ 

po uprzednim wrzuceniu do „maszyny losującej”  biletu z Imieniem i Nazwiskiem.  

LOSOWANIE NAGRÓD planowane jest w przedziale czasowym 20.00-21.00.  

Uczestnik wylosowany imiennie, który nie zgłosi się do odebrania swojej nagrody  w 

ciągu 15 minut od podania jego nazwiska – zostanie wykluczony, a kupon z jego 

nazwiskiem - nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.  



 

PRZYSTANKI NA PIKNIK – 14.06.2019r. 

1. Gryfino - Plac Barnima 

 - przystanek Nowe Czarnowo Rozstaje 
   
(przejazd przez elektrownię)  

 - Krajnik       

 - Nowe Czarnowo - wieś              

 - Baniewice     
 

2. Gryfino Górny Taras przystanki przy skrzyżowaniu  

            - ul. Krasińskiego i Asnyka  

 -  ul. Krasińskiego i Iwaszkiewicza              

 -  Plac Barnima   

 -  Baniewice                

     

3. Szczecin (przed skrzyżowaniem Heyki z Energetyków) * – jeżeli będą chętni  

 UWAGA – autobus nie jedzie przez Szczecin Zdroje – tylko Autostradą Poznańską – 

 skręt na Podjuchy  

 - Szczecin – Dworzec PKS- przy wejściu na targowisko Tobruk * 

 - Szczecin Podjuchy – przystanek przy zjeździe z Autostrady – w stronę Gryfina * 

 - Szczecin Klucz (szkoła ) * 

 - Daleszewo (przy sklepie)      

 - Daleszewo stacja    
 

 - Nowe Brynki       
 

 
- Czepino     

                 
- Gryfino (ul. Flisacza – przystanek PKS – 1 tj. naprzeciwko PUK)   

 - ul. Łużycka przystanek przy Osiedlu Południe   

 - Ośrodek Baniewice    

POWRÓT po zakończeniu PIKNIKU godz.  01:00              

 

4. Pacholęta      

           - Dębogóra      

 - Rynica przystanek  we wsi 

 - Krzywin                   

 - Żelechowo                

 - Ośrodek Baniewice    

POWRÓT po zakończeniu PIKNIKU godz.  01:00              

 
 

5. Lisie Pole       

 - Chojna (parking przy Biedronce)     

 - Ośrodek Baniewice      

                                         

POWRÓT po zakończeniu PIKNIKU godz.  01:00              
 

Autokary zabierają po drodze z przystanku Południe, Pniewo, Rożnowo (przystanki 

PKS) oraz z rozjazdu w Baniach w kierunku na Baniewice.  
 

Pierwszy autokar na powrót- do GRYFINA gotowy do odwozu od godziny 

22:30
 
  -  23:00. Odjazd o godz. 23:00 - pod warunkiem pełnego składu tj. min. 40 osób. 

 

OSTATNIE autobusy odjadą na zakończenie pikniku o godz.  01:10 


