
Komunikat wyjazdowy: LETNIA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Jastrzębia Góra
Termin wyjazdu: 24.06 – 05.07.2018

Organizator: ATAS Sp z o.o.

Transport zorganizowany:

Miejscowość Miejsce zbiórki Godzina
odjazdu *

 Orientacyjna
godzina

powrotu 

Środek
transport

u

Trasa południowa

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 04:00 21:45 autokar

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 05:00 20:45 autokar

Trasa centralna

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11, powrót na stanowisko przyjazdowe 06:00 19:45 autokar

Łódź Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 08:00 17:45 autokar

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59 12:00 13:45 autokar

Trasa zachodnia

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH „Avenida”, ul. S. Matyi 2 09:30 16:15 bus

* Na zbiórkę zapraszamy 20 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Dojazd własny:
Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 15:00, w niedzielę 24.06.2018.

Adres ośrodka: Ośrodek Wypoczynkowy „Feniks”, ul. Wypoczynkowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra

Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 10.00, dnia 05.07.2018 (czwartek). 

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Osoby, które nie dostarczyły wypełnionej karty kwalifikacyjnej do biura prosimy o skan oraz przekazanie 
oryginału podczas zbiórki lub kierownikowi wyjazdy na miejscu, w ośrodku (osoby z dojazdem własnym). 

Kierownik obozu: Anna Kubiak

Kontakt: 604 492 513 Telefon czynny od dnia rozpoczęcia obozu tj. 24.06.18 do jego zakończenia tj. 05.07.18 do godz. 10.00)

 
Telefon alarmowy ATAS: +48 606 121 732

Przez całą dobę nasi pracownicy służą pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami naszych
klientów na  obozy  wakacyjne.  Osoba obsługująca  telefon nie  udziela  informacji  o  ofercie  oraz  realizacji
programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biur ATAS na numery stacjonarne podane na stronie. 

ATAS sp. z o.o.
:
lwww.atas.pl
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