ATAS sp. z o.o.

BIURO SPRZEDAŻY CENTRUM

KONTAKT:
E-mali:bsc@atas.pl
Tel.+48 (22) 825 93 22

00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4

www.atas.pl

Komunikat wyjazdowy: Obóz Łeba Aktywnie w Łebie – transport autokar
Termin wyjazdu: 05.07–16.07.2019
Organizator: COGITO
Miasto

Godzina
zbiórki

Godzina
Wyjazdu

Godzina
powrotu

POWRÓT: McDonalds,
WYJAZD: McDonalds,
ul. Górnośląska Nr 55
ul. Górnośląska 40A
Katowice
róg ul. Ofiar Katynia
(w kierunku na
(w kierunku na
Kraków)
Wrocław)

06:15

06:30

20:30

Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i
drogi nr 5, przy McDonalds

11:15

11:30

14:30

Poznań

Miejsce zbiórki

Transport

Miejsce powrotu

Adres Ośrodka

Przybycie do
Ośrodka

Odbiór
Uczestnika

Dojazd własny

Ośrodek Wczasowy Fregata,
po godz. 19:00 * do godz. 8:00
ul. Brzozowa 22, 84-360 Łeba
* dojazd własny - Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o
bieżący kontakt w dniu przyjazdu w związku z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie

Kontakt do kierownika obozu: 732 846 807
Telefon alarmowy COGITO - używany w czasie dojazdów i powrotów z obozów
693 499 266*
* Pod podanym numerem telefonu służymy pomocą w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz
podczas transportu kolonii. Informujemy, że pod tym numerem nie udzielamy informacji na temat oferty.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:
•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej

Co zabrać na obóz:
• Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie
przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca ma
prawo, w przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy
opisać imieniem i nazwiskiem.

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem

UV, nakrycie głowy
• proponowane kieszonkowe ok 130 PLN
Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów:
•

Płatne na miejscu:

•

Bilard, piłkarzyki, cymbergaje – ok. 2 zł/gra.

•

Wypożyczenie roweru – ok. 25 zł/dzień, wymagane zebranie grupy.

•

Wstęp do Dinoparku z przejazdem – ok. 45 zł.

Powrót: Przypominamy o konieczności odbioru dziecka przez pełnoprawnego opiekuna.
Osoby, które nie mogą odebrać dziecka osobiście proszone są o wypełnienie zgody na
odbiór przez osobę uprawnioną i wręczenie jej wychowawcy w miejscu zakończenia
wyjazdu (druk na drugiej stronie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ZBIÓRKI POWROTNEJ
Ja niżej podpisana/y …........................................... (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)
oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór ….......................................... (imię i nazwisko dziecka)
ze zbiórki powrotnej obozu …............................................. organizowanego przez OK TOURS za
pośrednikiem ATAS w terminie …............................. przez …............................................ (imię
i nazwisko osoby odbierającej) legitymującej/ego się dowodem osobistym o numerze …................ .
…...................................................................
(podpis)

Ja niżej podpisana/y …............................................... (imię i nazwisko), legitymująca/y się
dowodem osobistym o numerach ….............................. oświadczam, że za zgodą rodziców/
opiekunów prawnych uczestnika odbieram ze zbiórki powrotnej …................................................
(imię i nazwisko dziecka). Tym samym zdejmuję z odpowiedzialności za dziecko opiekunów OK
TOURS i przejmuję nad nim opiekę.
…....................................................................
(podpis)

