
Komunikat wyjazdowy: Obóz survivalowy w Rabce Zdrój POP-CR
Termin wyjazdu:  06.08 – 19.08.2018
Organizator: BT Czerwiński Travel

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę  .

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Gdynia

Zbiórka 06.08.2018 (poniedziałek) – 17:20

Dworzec PKP w Gdyni (na końcu kas biletowych, przy kasie nr 10)

Powrót 19.08.2018 (niedziela) – ok. godziny 11:46

Dworzec Główny w Gdyni. Pociąg relacji Zakopane – Gdynia Główna.

Komunikat wyjazdowy – Kraków

Przyjazd pociągu 07.08.2018 (wtorek) – 03:01

Dworzec PKP Kraków Główny (peron pociągu relacji Gdynia – Zakopane, miejsca siedzące rezerwowane), 
przyjazd pociągu do Krakowa, godzi. 03:01.

Wychowawca po ruszeniu pociągu z Gdyni poinformuje sms'em o numerze wagonu w którym znajduje się 
grupa.

Powrót 19.08.2018 (niedziela) – ok. godziny 01:48

Dworzec Kraków Główny

Komunikat dojazdowy – transport własny

Przyjazd 07.08.2018 (wtorek) – ok. godziny 10:00
Prosimy o przybycie do ośrodka Willa Promienna ok. godziny 10:00
Willa Promienna ul. Zaryte 152, 34-700 Rabka Zdrój, tel. (18) 268 41 11

Odbiór 18.08.2018 (sobota) – do godziny 16:00
Odbiór dzieci do godziny 16:00

Kontakt:
Kierownik obozu: Pan Ryszard Kotowski, telefon zostanie podany podczas zbiórki wyjazdowej
Telefon alarmowy Czerwiński Travel: 509 821 331

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



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. 

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, w przypadku braku dokumentu 
należy dopłacić różnicę pomiędzy ceną biletu normalnego, a ulgowego za przejazd PKP (wymagania 
PKP)

 wypełniona karta kwalifikacyjna

Co zabrać na obóz:
 strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy 2 szt, ubranie „na każdą porę roku” w tym: kurtkę 

przeciwdeszczową, nakrycie głowy przed słońcem, ciepły sweter lub polar, dres, wygodne buty do 
wycieczek pieszych, klapki lub kapcie do chodzenia po pensjonacie (obuwie zmienne)

 mały plecak na wycieczki piesze (na suchy prowiant)
 przybory toaletowe, krem z filtrem
 aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej, lub inne leki, które uczestnik bierze
 sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN 

Inne informacje:
 podział na grupy wiekowe dzieci nastąpi po przyjeździe  do ośrodka
 biuro nie odpowiada za przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, 

ipody, itp.
 istnieje możliwość, aby dzieci zdeponowały u wychowawców kieszonkowe lub dokumenty po 

przyjeździe do ośrodka
 istnieje możliwość, aby dzieci zdeponowały u wychowawców na miejscu telefon komórkowy, który 

będzie udostępniany dzieciom codziennie w godzinach wieczornych np. 18:00 – 20:00
 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu:

- wycieczka całodniowa do Parku Rozrywki Energylandia – 89 PLN (realizowana przy min. 20 uczestnikach).

UWAGA:
 jeżeli dziecko powinno otrzymywać leki podczas wyjazdu, a informacja ta nie została zapisana w 

karcie kolonijnej prosimy przygotować informację (imię i nazwisko dziecka, jakie leki powinno 
przyjmować oraz jak często) i przekazać ją wraz z lekami na zbiórce kierownikowi kolonii lub 
pracownikowi biura. Prosimy również o przygotowanie przez Państwa pisemnej zgody, na podawanie 
dziecku leków przez kierownika obecnego na wyjeździe

 jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie dziecka (stanu zdrowia, zachowania itp.), które mogłyby 
być istotne dla wychowawców, a nie zostały zapisane w karcie kolonijnej prosimy o spisanie wszelkich 
niezbędnych informacji oraz przekazanie ich na zbiórce kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura
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