
Komunikat wyjazdowy: Obóz windsurfingowy w Piszu POP-OWW
Termin wyjazdu: 05.08 – 18.08.2018
Organizator: Camp Pisz

Przypominamy o zabraniu ze sobą   wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę.

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Kraków

Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – 06:30

Przed wejściem na Dworzec PKP Kraków Główny od strony Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA)

Odjazd pociągu IC 3520 Żeromski o godzinie: 07:12

Opiekunem uczestników będzie Pan Karol Girwidz 661 846 392 (dostępny w dniu wyjazdu). 

Uczestnicy naszych obozów będą jechać pociągiem razem z uczestnikami zaprzyjaźnionej firmy Róża Wiatrów,
na dworcu Warszawa Dworzec Wschodni (11:51) zostaną dzieci przetransportowane do autokaru, którym 
pojadą bezpośrednio do Pisza. 
Opiekunem uczestników w autokarze będzie Anna Jabłońska 506 818 522 (dostępny w dniu wyjazdu)

Powrót 18.08.2018 (sobota) – 20:45

Komunikat wyjazdowy – Warszawa

Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – 12:10

Parking przy Dworcu Wschodnim od ul. Lubelskiej, na parkingu szutrowym dla autobusów.

Na obozowiczów będzie czekał autokar firmy Trans-Kom. 

Opiekunem uczestników będzie Anna Jabłońska nr kontaktowy 506 818 522 (dostępny w dniu wyjazdu). 

Odjazd: 12:20

Powrót 18.08.2018 (sobota) – 15:00 – 15:30

Komunikat wyjazdowy – Wrocław

Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – 08:20

Przed wejściem na Dworzec PKP Wrocław Główny.

Odjazd pociągu o godzinie 08:49

Opiekunem uczestników będzie Pan Grzegorz Gallas 785 853 485 (dostępny w dniu wyjazdu). 

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Powrót 18.08.2018 (sobota) – o godzinie 20:00

Kontakt:

 Nasi pracownicy będą służyli pomocą w sytuacjach awaryjnych związanymi z transportem naszych 
klientów na obozy wakacyjne - telefon alarmowy Camp Pisz: 87/ 423 04 59, 508 473 003

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 wypełniona karta kwalifikacyjna
 obowiązkowo legitymacja szkolna, w przypadku braku dopłata do biletu normalnego

Co zabrać na obóz:
Kartę uczestnika, śpiwór (przy zakwaterowaniu w domku letniskowym), kurtkę przeciwdeszczową, krem z 
filtrem UV, buty z miękką podeszwą, ciepłe okrycie (sweter, bluzę), czapkę z daszkiem, ciepłą czapkę, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, coś do pisania (zeszyt, długopis), buty do 
windsurfingu/pływania, własną piankę– jeśli ją posiadasz. 

Inne informacje – atrakcje fakultatywne:
 wypożyczenie pianki 100 PLN/turnus

http://www.camp.com.pl/wp-content/uploads/2015/02/karta-uczestnika.doc
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