ATAS sp. z o.o.

BIURO SPRZEDAŻY CENTRUM
00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4

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

Komunikat wyjazdowy: Obóz żeglarski w Piszu – transport autokarem
Termin wyjazdu: 04.08–17.08.2019
Organizator: CAMP PISZ
Transport

Dojazd własny

Miejsce przyjazdu

Godzina
przyjazdu

Ośrodek Camp-Pisz,
15-17:00
Al. Turystów 11, Pisz (przy plaży
miejskiej w Piszu)

Godzina wyjazdu

10-11:00

Prosimy o zgłaszanie się do recepcji Hotelu Joseph Conrad, telefon: 874 230 441
Żeglarski kierownik - Pan Maciej Grzelak 724 864 986

W godzinach pracy biura (pon.-pt. 9:00-17:00) – kontakt do CAMP PISZ 87/ 423 04 41
Telefon alarmowy 87/423 04 59, 508 473 003 aktywny w dniu wyjazdu *
*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 posiadać ważną legitymację szkolną

•

Jednocześnie przypominamy, że uczestnik, który nie dostarczył karty kwalifikacyjnej do biura
ATAS na 30 dni przed wyjazdem, musi zabrać dokument ze sobą na zbiórkę i przekazać do
wychowawcy

Co zabrać na obóz:
•

śpiwór (przy zakwaterowaniu w domku letniskowym), kurtkę przeciwdeszczową,
krem z filtrem UV, buty z miękką podeszwą, ciepłe okrycie (sweter, bluzę), czapkę z
daszkiem, ciepłą czapkę, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, klapki, ręcznik,
zeszyt, długopis, buty do windsurfingu/pływania, własną piankę– jeśli ją posiadasz.

•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok 100-150 PLN

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów:
•

wycieczka autokarowa do Parku Wodnego Tropicana w Mikołajkach, uczestnicy do
14 lat – 35 PLN, uczestnicy powyżej 14 lat – 50 PLN

Realizacja przy min. 3 os. Wymagane ukończone 14 lat w dniu egzaminu:
•

szkolenie na sternika motorowego: 450 PLN

•

egzamin na patent sternika motorowego (przy okazaniu legitymacji szkolnej): 125
PLN, bez dokumentu: 250 PLN

Uwaga! Realizacja przy min. 3 osobach. Uczestnicy obozu żeglarskiego, chcący przystąpić
do egzaminu na patent żeglarza jachtowego:
Zgoda rodziców na egzamin na patent żeglarski ze strony internetowej
http://www.camp.com.pl/mlodziezowe/dokumenty-do-pobrania/:
Wypełniony dokument uczestnik obozu powinien zabrać ze sobą na imprezę wraz z
gotówką na opłacenie kosztów egzaminu.

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 poniżej).

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 CAMP PISZ 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 CAMP
PISZ i przejmuję nad nim opiekę.
…....................................................................
(podpis)

