
Komunikat wyjazdowy: Kolonia i Obóz 7 przygód Węgorzewo POP-RWP 7 dni
Termin wyjazdu: 19.08. - 25.08.2018
Organizator: Róża Wiatrów

Przypominamy o zabraniu ze sobą   wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę.

Proszę zgłosić się do autokaru oznaczonego tabliczką organizatora – RÓŻA WIATRÓW

Transport: 
Komunikat wyjazdowy – Łódź
Zbiórka 19.08.2018 (niedziela) – 09:30
Parking przed Aquaparkiem Fala, Al. Unii Lubelskiej 4

Opiekun - Pan Marcin Ołówek 600 555 851   (  numer kontaktowy aktywny tylko w dniu wyjazdu).

Powrót 25.08.2018 (sobota) – 17-18:00
Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy pod Aquapark Fala.
O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni przed zakończeniem imprezy.

Komunikat wyjazdowy – Warszawa
Zbiórka 19.08.2018 (niedziela) – 12:30
Parking szutrowy przy Dworcu Wschodnim od ul. Lubelskiej, na parkingu szutrowym dla autobusów.

Opiekun - Pan Karol Girwidz tel. 661 846 392   (  numer kontaktowy aktywny tylko w dniu wyjazdu).

Powrót 25.08.2018 (sobota) – 15-16:00
Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy pod Dworzec PKP Warszawa Wschodnia.
O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni przed zakończeniem imprezy.

Komunikat wyjazdowy – Wrocław
Zbiórka 19.08.2018 (niedziela) – 08:20
Przed wejściem głównym do dworca PKP Wrocław Główny.

Odjazd pociągu: 08:49

Opiekun - Pan Grzegorz Gallas 785 853 485   (  numer kontaktowy aktywny tylko w dniu wyjazdu).
Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymacje szkolną. W przypadku braku dopłata do biletu normalnego 
na koszt uczestnika.

Powrót 25.08.2018 (sobota) – 20:00
Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Wrocław Główny
O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni przed zakończeniem imprezy.

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Kontakt:

 W sprawach związanych z przebiegiem kolonii i obozów prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka Róży 
Wiatrów: 509 637 673. 

 Nasi pracownicy będą służyli pomocą w sytuacjach awaryjnych związanymi z transportem naszych 
klientów na obozy wakacyjne - telefon alarmowy Róży Wiatrów: 732 915 909 

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

 uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
 wypełniona karta kwalifikacyjna

Co zabrać na obóz:
 uczestnicy zakwaterowani w namiotach muszą posiadać własny śpiwór oraz własną kłódkę do 

zamykania skrzyni na rzeczy
 sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN

Inne informacje:
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utopienie lub kradzież sprzętu 

elektronicznego . Uczestnik zabiera przedmioty na własną odpowiedzialność


	Komunikat wyjazdowy: Kolonia i Obóz 7 przygód Węgorzewo POP-RWP 7 dni
	Transport:
	Kontakt:
	Dodatkowe informacje:


