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, kolonia 7 przygód – transport autokarem lub
pociągiem
Termin wyjazdu: 18.08–24.08.2019
Organizator: Róża Wiatrów

Miasto

Miejsce zbiórki

Dworzec Warszawa
Warszawa Wschodnia parking od
strony ulicy Kijowskiej

Opiekun

Godzina
zbiórki

Pan Karol Girwidz
tel. 661 846 392
(telefon będzie aktywny
w dniu wyjazdu)

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina
powrotu dnia
17.08.2019

10:45

17-18:00

Telefon alarmowy Róża Wiatrów: 732 915 909*
*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.

W sprawach związanych z przebiegiem kolonii i obozów prosimy o kontakt z recepcją
Ośrodka Róży Wiatrów: +48 791 459 386
Dodatkowe informacje:
Dokumenty:

•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku
braku legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

Co zabrać na obóz:
•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 PLN

•

suchy prowiant na drogę do Węgorzewa

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów:
•

szkolenie na sternika motorowodnego: 399 PLN (szkolenie dostępne dla

uczestników, którzy ukończyli 14 lat)+ opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów:
125 PLN, bez zniżki: 250 PLN), opłata za patent (ze zniżką: 25 PLN, bez zniżki: 50 PLN)
•

szkolenie na sternika motorowodnego + książka "Vademecum Sternika

Motorowodnego": 439 PLN (szkolenie dostępne dla uczestników, którzy ukończyli
14 lat) + opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów: 125 PLN, bez zniżki: 250 PLN),
opłata za patent (ze zniżką: 25 PLN, bez zniżki: 50 PLN)
•

wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole

holowanym za motorówką: 99 PLN
Uwaga: programy naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych
może wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utopienie lub kradzież sprzętu
elektronicznego. Uczestnik zabiera przedmioty na własną odpowiedzialność.
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 Róża Wiatrów
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 Różę
Wiatrów i przejmuję nad nim opiekę.
…....................................................................
(podpis)

