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

Przypominamy o zabraniu ze sobą   wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę oraz zgodę rodziców PZZ.

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Gdańsk

Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – 10:40

Na parkingu przed halą widowiskowo-sportową AWFiS w Gdańsku, wjazd do Al. Grunwaldzkiej.

Na obozowiczów będzie czekał autokar firmy Makowski.

Odjazd 11:00

Opiekunem uczestników będzie Pani Martyna Grunwald 515 517 888 (dostępny w dniu wyjazdu). 

Powrót 18.08.2018 (sobota) – 20:45

O ewentualnych zmianach będziemy informować.

Komunikat wyjazdowy – Kraków

Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – ok. godziny 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

O ewentualnych zmianach będziemy informować.

Komunikat wyjazdowy – Łódź
Zbiórka 05.08.2018 (niedziela) – 09:30
Parking przed Aquaparkiem Fala, al. Unii Lubelskiej 4. Zbiórka o godzinie 9.30. 

Opiekunem uczestników będzie Pan   Marcin Ołówek tel. 600 555 851 (numer kontaktowy aktywny tylko w 

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



dniu wyjazdu).

Powrót 18.08.2018 (sobota) – ok. godziny 17:00 – 18:00
Planowana godzina powrotu 17-18 w dniu zakończenia imprezy pod Aquapark Fala.

O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni przed zakończeniem imprezy.

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) – ok. godziny 15:00 – 15:30

O ewentualnych zmianach będziemy informować

Kontakt:

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

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
 karta kwalifikacyjna oraz zgodę na PZZ

Co zabrać na obóz:
 obowiązkowe buty na łódkę z białą podeszwą, wygodne, zakrywające całą stopę
 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), 
książeczkę żeglarską (jeśli posiadasz)

 sugerowane kieszonkowe ok. 100-150 PLN
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