
Komunikat wyjazdowy: Obóz Otaku camp w Zieleńcu POP-OO
Termin wyjazdu: 12.08 – 24.08.2018
Organizator: BT Orion

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

Transport:
Komunikat dojazdowy – Warszawa

Zbiórka 12.08.2018 (niedziela) – godzina 06:00

Plac Defilad , parking pod Pałacem Kultury i Nauki

(Autokar nr 1, trasa: Warszawa – Łódź - Zieleniec)

(Autokar nr 2, trasa: Warszawa – Katowice – Zieleniec)

Powrót 28.08.2018 (piątek) – ok. godziny 23:00

Plac Defilad, parking pod Pałacem Kultury i Nauki

(Autokar nr 1, trasa: Zieleniec - Łódź - Warszawa)

(Autokar nr 2, trasa: Zieleniec – Katowice – Warszawa)

Przypominamy o obowiązku  odebrania  przez  prawnych opiekunów niepełnoletnich  uczestników z  miejsca
zbiórki.

Kontakt:
Kierownik obozu: Olga Mazurkiewicz 695 588 404

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.

Autokar nr 1:

> trasa wyjazdowa: Warszawa - Zieleniec – Airis Kamińska  533 524 747

> trasa powrotna: Zieleniec – Warszawa – Olga Mazurkiewicz 607 580 714

Autokar nr 2:
> trasa wyjazdowa: Warszawa – Katowice – Zieleniec – Jan Wardecki 505 398 426

> trasa powrotna: Zieleniec – Katowice – Warszawa – Justyna Borowska 792 666 554

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej
 prosimy o zabranie paszportu
 wypełniona karta kwalifikacyjna

Co zabrać na obóz:
ważną książeczkę zdrowia, plecak, wygodne buty na wycieczkę pieszą, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, 
kurtkę przeciwdeszczową; opcjonalnie: ciekawe elementy strojów do cosplayu, kolorowe peruki, przybory do 
makijażu i charakteryzacji, ulubione serie anime

Inne informacje:
 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu:

Wycieczki (organizowane przy minimum 7 -miu osobach):

- Złota Praga(150 PLN);

- Adrspach - Skalne Miasto w Czechach (95 PLN); 

- Jaskinia Macochy Morawskiego Krasu ze spływem podziemną rzeką Punkwą (190 PLN); 

- Kłodzko - twierdza, podziemna trasa 1000-lecia i inne zabytki (70 PLN);

- Kopalnia złota w Złotym Stoku + największy park linowy w Polsce (150 PLN);

- Ogród Japoński w Jarkowie,

- Kudowa – Kaplica Czaszek i inne zabytki +Aqua Park vs Park Linowy (80 PLN + 15 pln vs 30 pln)

Imprezy (organizowane przy minimum 10 osobach):

- Paintball (stacjonarnie) (90 PLN);

- Paintball (wyjazdowo) (120 PLN);

- Quady (140 PLN) 
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