ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl
Komunikat wyjazdowy: Obóz językowy
BENALMADENA – JH1-3
Termin wyjazdu: 13.07.2019– 20.07.2019
Organizator: ATAS Sp z o.o.
Osoby, które nie dostarczyły wypełnionej karty kwalifikacyjnej do biura prosimy o przesłanie skanu
drogą elektroniczną oraz przekazanie oryginału kierownikowi podczas zbiórki. Jeśli nie otrzymamy
wcześniej kart kwalifikacyjnych informacje na temat alergii oraz specjalnych potrzeb żywieniowych
uczestników nie zostaną przekazane do rodzin za co biuro nie ponosi odpowiedzialności.
ZBIÓRKA:
13.07.2019 (sobota) godz. 18:40
Warszawa, Lotnisko Chopina
Na uczestników czekamy w hali odlotów terminalu "A", pomiędzy stanowiskami odpraw "D" i "E", przy białoniebieskim słupie z napisem "meeting point".
NUMER ZGŁOSZENIA DO MAZOWIECKIEGO KURATORIUM OŚWIATY : 29708/MAZ/L-2019
Informacje dotyczące przelotu:
Przelot odbywa się liniami lotniczymi NORWEGIAN
WARSZAWA – MALAGA lot nr D85141
Wylot – 20:55 Przylot – 00:55 (+1 dzień) 13.07.2019
MALAGA – WARSZAWA lot nr D85140
Wylot – 16:30 Przylot – 20:15 20.07.2019
LIMITY BAGAŻU:
główny - 20 kg
podręczny - 10 kg
KIEROWNIK OBOZU: Anna Malanowska
telefon do kierownika na czas pobytu dzieci na obozie +48 606 427 718
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. Jednocześnie informujemy, że osoba dyżurująca nie udziela informacji o
ofercie oraz realizacji programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biura ATAS na numery
stacjonarne.

Każdy uczestnik obozu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz 190 euro na wstępy, zajęcia
językowe i transfery!!!

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą:
- ważny paszport lub dowód osobisty
- zapas lekarstw (szczególnie jeśli biorą je stale)
- kieszonkowe (sugerujemy zabrać ok. 10 EUR na dzień)
- koszt wypożyczenia parasola i leżaka ok. 10 EUR/dzień – dla zainteresowanych
- mały podręczny plecak
- wygodne buty
- nakrycie głowy
- kostium kąpielowy
- ręcznik i kosmetyki
- aparat fotograficzny
- krem do opalania z wysokim filtrem (min. 30)
- notes z długopisem
- kieszonkowy słownik
Inne informacje:
- LIMITY BAGAŻU: główny - 20 kg, podręczny - 7 kg
- Pierwszy posiłek na miejscu to śniadanie w dniu 14.07.2019.
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).

..........................................................................
(miejscowość, dnia)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIÓRU DZIECKA ZE ZBIÓRKI POWROTNEJ
Ja niżej podpisana/y .................................................................. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
oświadczam, że wyrażam zgodę na obiór …................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
ze zbiórki powrotnej obozu …................................................................... organizowanego przez ATAS w
terminie

….................................. przez ….................................................................. (imię i nazwisko osoby

odbierającej) legitymującej/ego się dowodem osobistym o numerze …............................................... .
..............................................................................................
(podpis)

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

