
Komunikat wyjazdowy: Obóz konny w Nowęcinie POP-K
Termin wyjazdu: 09.08 – 19.08.2018
Organizator: Harctur Warszawa

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę i przekazanie opiekunowi

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Kraków
Zbiórka 09.08.2018 (czwartek) – 04:00 
Dworzec PKP Kraków Główny, w holu dworcowym. Opiekun będzie z kartką z napisem OBÓZ  NOWĘCIN. 
Opiekunem będzie  p. Barbara tel. 570 071 304  (telefon czynny w dniu wyjazdu) 

Odjazd pociągiem nr IC 35102 o godz. 04:21

Powrót 19.08.2018 (niedziela) – o godzinie 21:40

Dworzec Autobusowy MDA Kraków

Komunikat wyjazdowy – Warszawa
Odjazd pociągu 09.08.2018 (czwartek)  – 10:03
Dworzec PKP Warszawa Wschodnia, na odpowiednim peronie, proszę przekazać uczestników do pociągu TLK 
18109 relacji Łódź Fabryczna – Kołobrzeg, wagon nr 14, w którym będzie opiekun p. Dariusz tel. 605 540 971 
(telefon czynny w dniu wyjazdu) 

Powrót 19.08.2018 (niedziela) – o godzinie 14:55

Dworzec  PKP WARSZAWA CENTRALNA (pociąg TLK 51154) 

Kontakt:
Kierownik obozu: P. Dariusz 605 540 971
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. 

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 każdy uczestnik powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, w przypadku jej braku uczestnik 
dopłaca do 100% wartości biletu – zgodnie z taryfą obowiązującą w PKP Intercity

 wypełniona karta kwalifikacyjna

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Inne informacje:
 prosimy dzień przed wyjazdem o sprawdzenie na www.pkp.pl czy godzina odjazdu pociągu nie uległa 

zmianie
 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu, realizowane przy min. 15 

osobach:
- dodatkowe lekcje nauki jazdy – 40 PLN/h

- kurs nauki powożenia 6 h – 70 PLN

- grupa C, zdobycie odznaki P.Z.J. „Jeżdżę konno”, koszt egzaminu – 50 PLN

- rajd nad morze 3 h – 100 PLN

- wycieczki do Trójmiasta – 120 PLN: wstęp do Parku Wodnego w Sopocie

- wycieczka do Labiryntu Park Łeba – 20 PLN

- wakacyjny kurs gokartowy (2 x 3 h) – 200 PLN

http://www.pkp.pl/
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