ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl
Komunikat wyjazdowy: Obóz językowy w Londynie JA1
Termin wyjazdu: 10.08 -18.08.2019
0rganizator: ATAS Sp z o.o.
Osoby, które nie dostarczyły wypełnionej karty kwalifikacyjnej do biura prosimy o pilne przesłanie skanu i
przekazanie oryginału podczas zbiórki.
TRASA PÓŁNOCNA
Prosimy o odebranie na zbiórce czerwonej naklejki na bagaż
Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina odjazdu
(Uwaga! Zbiórka 30 minut
przed godziną odjazdu)

Orientacyjna godzina
powrotu uzależniona od
warunków na drodze

ok. 18:15
Gdańsk

Hala Olivia, Al. Grunwaldzka

10:20

Uwaga! Inne miejsce zbiórki na
powrocie.

Powrót: Zatoczka przy
MAK Autoservice
Arkadiusz Rudawski obok
Stacji Paliw Orlen, ul. gen.
Henryka Dąbrowskiego 4,
80-802 Gdańsk

Dworzec Autobusowy PKS, ul
Jagiellonska 58, stanowisko 12
Bydgoszcz

ok. 14:15
13:00

Uwaga! Inne miejsce zbiórki na
powrocie.

Powrót: Parking przy hali
„Łuczniczka” ul. Toruńska
59

TRASA CENTRALNA
Prosimy o odebranie na zbiórce czerwonej naklejki na bagaż
Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina odjazdu
(Uwaga! Zbiórka 30 minut
przed godziną odjazdu)

Warszawa

Dworzec Zachodni PKS,
st. 11

12:00

ok. 16:30

Łódź

Dworzec Autobusowy Północny,
ul. Smugowa 30/32

14:00

ok. 14:30

Parking przy McDonald's, ul.
Ogrodowa 31, Stare Miasto koło
Konina

15:45

ok. 12:45

Dworzec Autobusowy przy CH

17:15

ok. 11:30

Konin - okolice
Poznań

Orientacyjna godzina
powrotu uzależniona od
warunków na drodze

Avenida ul. S. Matyi 2
Zajazd „Złota Grota”,
ul. Saperska 10

Torzym

21:00

ok. 09:30

TRASA POŁUDNIOWA
Prosimy o odebranie na zbiórce czerwonej naklejki na bagaż
Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina odjazdu
(Uwaga! Zbiórka 30 minut
przed godziną odjazdu)

Orientacyjna godzina
powrotu uzależniona od
warunków na drodze

Kraków

Parking przy stadionie “Wisły”,
ul. Reymonta 22

11:00

ok. 18:00

Katowice

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1

12:30

ok. 16:30

Opole-okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300
Rogów Opolski (zjazd z
autostrady A4 na drogę krajową
nr 45)

14:15

ok. 14:45

Wrocław

Parking przy ul. Ślężnej (róg ul.
Kamiennej przy Wzgórzu
Andersa)

15:45

ok. 13:15

Lubin

Stacja Orlen przy drodze nr 36
zgodnie z kierunkiem jazdy

17:15

ok. 11:45

Zielona Góra

Stacja Orlen, ul. Sulechowska

18:30

ok. 10:30

Nr. Zgłoszenia do kuratorium: 37991/MAZ/L-2019
Kierownik obozu: Anna Wawrów
Kontakt do kierownika w czasie pobytu w Londynie: +44 7835 141 906
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. Osoba obsługująca telefon nie udziela informacji o ofercie oraz realizacji
programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biur ATAS na numery stacjonarne podane na stronie.

Dodatkowe informacje:
Dopłaty:
 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003 – opłata obowiązkowa
 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 i wcześniej – opłata obowiązkowa
Uwaga! Prosimy o zabranie nowych funtów – szczegóły w punkcie „Co zabrać na obóz?”
Dokumenty:
 dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty


zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ

Co zabrać na obóz?
Ważne informacje dotyczące aktualnie obowiązujących banknotów, przygotowania się do wyjazdu i
pakowania umieściliśmy we wpisie https://www.atas.pl/pl/blog/32,pakowanie-obozy-jezykowe-anglia

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 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 odbieram ze zbiórki powrotnej........................................................... (imię i nazwisko
dziecka). Tym samym zdejmuję z odpowiedzialności za dziecko opiekunów ATAS i przejmuję nad nimi opiekę.
..............................................................................................
(podpis

