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 wypoczynkowy Chorwacja - Włochy – transport
autokarem
Termin wyjazdu: 06.07–16.07.2019
Organizator: Czerwiński Travel

Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina
zbiórki/
wyjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

Łódź

Dworzec PKP Łódź Widzew (przed
wejściem głównym) ul. Służbowa

16:20

13:30

Telefon do konwojenta zostanie podany na dzień przed wyjazdem.
UWAGA: z uwagi na duży ruch wakacyjny oraz roboty drogowe mogą wystąpić opóźnienia
w planowanych godzinach przyjazdu autokaru.
Kontakt do kierownika obozu: będzie podany na zbiórce
Telefon alarmowy Czerwiński Travel: 530 674 050 *
*Pod podanym numerem telefonu służymy pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami
naszych Klientów na obozy wakacyjne. Informujemy, że pod tym numerem nie udzielamy informacji na
temat oferty.

Dodatkowe informacje:
Dopłaty obowiązkowe na miejscu:
•

bilety wstępu i usługi przewodnickie podczas realizacji programu – 60 EUR

•

opłaty klimatycznej – ok. 9 EUR

•

kaucja zwrotna za hotel – 25 EUR/os

Dokumenty:
•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu, dowodu osobistego
lub dowodu tymczasowego ważnego min. 4 miesiące od daty powrotu z imprezy

•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej

Co zabrać na obóz:
•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki (kieszonkowe w podpisanej kopercie
(pieniążki rozmienione na każdy dzień)–istnieje możliwość zdeponowania u
wychowawców na miejscu) - ok. 120 EUR

•

suchy prowiant na drogę do Chorwacji

•

wskazane zabranie jest kremu z UV, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne,
maści na oparzenia, wygodne butów, klapki lub inne obuwie zmienne do chodzenia
po pensjonacie, przybory toaletowe, ubranie „na każdą porę roku” w tym kurtka
przeciwdeszcowa, ciepły sweter lub polar, dres lub inną odzież sportową

•

strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy –2 szt, ręcznik do twarzy

•

mały plecak na wycieczki (na czas podróży można spakować środki higieny
osobistej –szczoteczkę do zębów, pastę, cieplejszą bluzę i suchy prowiant)

•

poduszkę („jasiek”) + mały kocyk do autokaru na podróż

•

power bank (do telefonu –szczególnie przydaje się podczas długiej podróży

•

środek przeciwko kleszczom i komarom

•

aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej

•

podstawowe leki: (przeciw bólowe, tabletki na gardło, przeciw gorączkowe, na
oparzenia, krople do uszu i oczu)

•

i jeszcze -dmuchańce materace do wody oraz maski do pływania (opcjonalnie)

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów – realizowany przy min. 15 uczestnikach:
•

wycieczka do Parku Rozrywki Mirabilandia – 30 EUR

•

wycieczka do Rzymu- 65 EUR

•

wycieczka do Parku Wodnego Aquafun – ok. 25 EUR

•

dyskoteki (wstęp od 16 lat): Carnaby – 10 EUR/wstęp, Altromondo -ok. 15-20
EUR/wstęp

Prosimy rodziców o zabezpieczenie dzieci źle znoszących podróż autokarem w odpowiednie
środki oraz leki, które zażywają na stałe. (A także w środki na poparzenia słoneczne).
Uczestników zabierających ze sobą telefony komórkowe – prosimy o sprawdzenie zasad
działania roamingu w poszczególnych sieciach komórkowych.
Biuro nie odpowiada za przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, ipody.
UWAGA: Jeżeli dziecko powinno otrzymywać leki podczas wyjazdu, a informacja ta nie
została zapisana w karcie kolonijnej prosimy przygotować informację (imię i nazwisko
dziecka, jakie leki powinno przyjmować oraz jak często) i przekazać ją wraz z lekami na
zbiórce kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura.
UWAGA: Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie dziecka (stanu zdrowia, zachowania
itp.), które mogłyby być istotne dla wychowawców, a nie zostały zapisane w karcie
kolonijnej prosimy o spisaniewszelkich niezbędnych informacji oraz przekazanie ich na

zbiórce kierownikowikolonii lub pracownikowi biura
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 kolejnej 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)

