ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl
Komunikat wyjazdowy: Obóz turystyczno – wypoczynkowy
OH1 HISZPANIA I PERŁY EUROPY
Termin wyjazdu: 08.08 – 18.08.2019
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 bądź jednemu z wychowawców
podczas zbiórki.
TRASA PRZEJAZDU AUTOKARU
Miasto

Miejsce zbiórki

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

Orientacyjna godzina powrotu
w dniu 18.08.2019,
uzależniona od warunków na
drodze

Warszawa

Dworzec Zachodni PKS,
st. 11

12:45

16:30

Łódź

Dworzec Łódź Widzew

15:15

15:00

Katowice
Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi
19:30
NUMER ZGŁOSZENIA DO MAZOWIECKIEGO KURATORIUM OŚWIATY : 36307/MAZ/L-2019

10:00

Kierownik obozu: Grażyna Bińkowska, tel. 509 772 194
Kontakt do kierownika w czasie pobytu: numer telefonu zostanie podany najpóźniej w dn. 07.08.2019
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.
Każdy uczestnik obozu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz 120 euro na realizację programu
(m.in. na bilety wstępu, komunikację miejską, wodę do posiłków, wjazdy do miast, usługi przewodnickie) + 10
EUR kaucji zwrotnej za hotel.

DOJAZD PKP DO WARSZAWY DLA GRUPY Z GDAŃSKA
Pociąg relacji GDYNIA GŁÓWNA – GLIWICE (połączenie bezpośrednie)
Przewoźnik: PKP Express Intercity
Nr pociągu: EIP 5410
Nr wagonu: 5
Przejazd realizowany jest z konwojentem, który będzie ubrany w żółtą koszulkę ATAS.
Przesiadka do autokaru głównego w Warszawie
Miasto

Gdańsk

Miejsce zbiórki

Dworzec Gdańsk Główny,
Zbiórka na peronie z którego
odjeżdża pociąg (należy
sprawdzić na tablicy ogłoszeń)

Zbiórka

Odjazd

Orientacyjna godzina powrotu
w dniu 18.08.2019,
uzależniona od warunków na
drodze

07:20

07:46

W godzinach wieczornych

DOJAZD PKP DO KATOWIC DLA GRUPY Z WROCŁAWIA
Pociąg relacji GDYNIA GŁÓWNA – KATOWICE (połączenie bezpośrednie)
Przewoźnik: PKP Intercity
Nazwa pociągu: ARTUS
Nr pociągu: TLK 54100
Nr wagonu: 13
Przejazd realizowany jest z wychowawcą, który będzie ubrany w żółtą koszulkę ATAS.
Przesiadka do autokaru głównego w Katowicach
Miasto

Wrocław

Miejsce zbiórki

Dworzec Wrocław Główny,
Zbiórka na peronie z którego
odjeżdża pociąg (należy
sprawdzić na tablicy ogłoszeń)

Zbiórka

Odjazd

Orientacyjna godzina powrotu
w dniu 18.08.2019,
uzależniona od warunków na
drodze

15:20

15:45

W godzinach
popołudniowych

Dodatkowe informacje
W autokarze należy obowiązkowo zapłacić:
- 120 euro – koszt realizacji programu
Dokumenty:
 dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty


zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ

Uwaga: Pierwszym gwarantowanym przez biuro posiłkiem będzie obiadokolacja drugiego dnia obozu tj.
02.08.2019. Prosimy o zabranie suchego prowiantu na drogę.
Uczestnik powinien zabrać ze sobą:
 ważny paszport lub dowód osobisty
 legitymację szkolną
 zapas leków, szczególnie jeśli uczestnik przyjmuje je na stałe (przepisy nie pozwalają opiekunom na
podanie żadnych leków nawet paracetamolu czy witaminy C)
 kieszonkowe – sugerowane minimum 100 EURO na wyjazd
 wygodne buty i strój sportowy
 sweter i kurtkę przeciwdeszczową – w lecie również zdarzają się chłodniejsze dni
 mały podręczny plecak
 nakrycie głowy
 napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 PLN na obiad przed granicą oraz na śniadanie w drodze
powrotnej)
 małą poduszkę przydatną w podróży autokarem
 ręcznik i kosmetyki
 krem przeciwsłoneczny z filtrem

..........................................................................
(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)

