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 w Białce Tatrzańskiej – transport
pociągiem
Termin wyjazdu: 16.07–29.07.2019
Organizator: Czerwiński Travel

Miasto

Gdynia

Gdańsk

Warszawa

Miejsce zbiórki

16.07.2019 (wtorek) Dworzec
PKP w Gdyni (na końcu kas
biletowych przy kasie nr 10),
16.07.2019 (wtorek) Dworzec
PKP Gdynia Główna
16.07.2019 (wtorek) Dworzec
PKP Warszawa Centralna (peron
pociągu relacji Gdynia –
Zakopane, miejsca siedzące
rezerwowane), przyjazd
pociągu do Warszawy
Centralnej godz. 22:20

Godzina
zbiórki

Godzina
odjazdu

Godzina
powrotu dnia
29.07.2019

16:45

Odjazd
pociągu
18:01

09:51

Przyjazd
pociągu
18:28

Odjazd
pociągu
18:31

09:24

Przyjazd
pociagu
22:20

Odjazd
pociągu
22:25

05:20

Nr pociągu: TLK 53 170
Nr wagonu 13 i 14
UWAGA: prosimy o kontakt z Biurem obsługi klientów: 530 674 050 w dniu
poprzedzającym wyjazd w celu podania numeru telefonu do osoby nadzorującej przejazd
dzieci pociągiem w celu uzyskania informacji o numerze wagonu w którym znajduje się
grupa
Przyjazd do Zakopanego o godzinie 06:52. Przyjazd do Ośrodka autokarem ok. 07:308:00
Transport
Transport
własny

Miejsce przyjazdu
Pensjonat U Sorosa
34-405 Białka Tatrzańska,
ul. Środkowa 57

Data i godzina
przyjazdu

Data i godzina
odbioru

Data rozpoczęcia
kolonii dnia
17.07.2019
(środa)
Przyjazd dzieci ok.
9:00

Zakończenie kolonii
dnia 28.07.2019
(niedziela)

Kierownik obozu: Ryszard Kotowski
Kontakt do kierownika obozu: będzie podany na zbiórce

Odbiór
dzieci
godziny 17:00

do

Telefon alarmowy Czerwiński Travel czynny pon-niedz 18:00 – 09:00: 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:
Dokumenty:
•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej

Co zabrać na obóz:
•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok 100 PLN

•

suchy prowiant na drogę do Białki Tatrzańskiej

•

strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy – 2 szt, ubranie przeciwdeszczowe, czapkę z
daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem, ciepły sweter lub polar,
dres, wygodne buty do wycieczek pieszych, klapki lub inne obuwie do chodzenia po
pensjonacie (obuwie zmienne), mały plecaczek na wycieczki piesze ( na suchy
prowiant), przybory toaletowe, krem z filtrem UV

•

aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów:
•

wycieczka do Energylandia – 99 PLN

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)

