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 we Włoszech – transport
autokarem
Termin wyjazdu: 10.07–20.07.2019
Organizator: OK TOURS

Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina
zbiórki

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina
powrotu

Warszawa

Dw. Zachodni PKS st.10-11,
Al. Jerozolimskie 144

10:15

10:30

19:00

Łódź

Nowa stacja BP przy A1, rondo
na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej

12:45

13:00

16:00

Kierownik obozu: Iwona Albińska
Kontakt do kierownika obozu w czasie pobytu: +39 380 158 5408
W godzinach pracy biura (pon - piątek 9:00 - 18:00, sobota 10:00- 14:00) - kontakt do
biura OK TOURS centrala w Toruniu 56 652 12 57
Telefon alarmowy OK TOURS czynny pon-niedz 18:00 – 09:00: 56/ 652 12 58*
*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:
•

kaucja zwrotna – 25 EUR

•

opłata klimatyczno-administracyjna – 20 EUR

Dokumenty:
•

dokumentem do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty

•

zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ

Co zabrać na obóz:
•

dozwolone jest zabranie 1 średniego bagażu o maksymalnej wadze 20 kg i sumie
wymiarów nie większej niż 180 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5

kg. Za przekroczenie limitu może być pobrana dopłata wg cennika przewoźnika
•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok 100 EUR

•

suchy prowiant na drogę do Bułgarii

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów:
•

wycieczka do Rzymu – ok. 70 EUR

•

wycieczka do San Marino – ok. 20 EUR

•

wycieczka do Aquafun – ok. 30 EUR

•

wycieczka do Mirabilandii – ok. 35 EUR

•

wyjście na dyskotekę, (UWAGA: wejście na dyskotekę od 16 lat) np. Carnaby,
Altromondo – 10-35 EUR

•

WiFi – 5 EUR/ jedno urządzenie/ pobyt

Powrót do Polski: 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)

