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 rejs przez całe Mazury – transport pociągiem
Termin wyjazdu: 18.08–31.08.2019
Organizator: Róża Wiatrów

Miasto

Miejsce zbiórki

Godzina
zbiórki/
wyjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu
dnia 31.08.2019

Szczecin

Hol dworca PKP Szczecin Główny

Zbiórka
10:15
odjazd 10:39

17:05

Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji
dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.
Opiekun – Pani Krystyna Girwidz – tel. 693 903 284 (telefon będzie aktywny w dniu
wyjazdu).
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:
Dopłaty obowiązkowe na miejscu:
•

koszt WC: 1-2 PLN

•

koszt natrysków: 8-12 PLN w przystaniach na trasie rejsu

Dokumenty:
•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej

Co zabrać na obóz:
•

uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór

•

uczestnik powinien posiadać odpowiedni bagaż, który sam będzie mógł podnieść,
nie należy zabierać walizek lotniczych oraz plecaków ze stelażem, ze względu na

ograniczoną powierzchnię bagażową jachtu. Wskazane jest zabranie worka
żeglarskiego, plecaka bez stelaża lub zwykłej miękkiej torby turystycznej
•

rzeczy niezbędne: piżama lub dres do spania, 2-3 ciepłe swetry (bluzy), 2-3 pary
spodni, polar lub wind stoper, ciepła bielizna, ciepła czapka, czapka
przeciwsłoneczna, ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak i kalosze), przybory
toaletowe, kosmetyki, ręczniki, ubranie na upały (t-shirty, krótkie spodenki, okulary
przeciwsłoneczne), krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, środek przeciwko
kleszczom i komarom

•

obuwie (trampki, adidasy – obuwie musi być wygodne, na miękkiej, jasnej
gumowej podeszwie)

•

AQUAPACK – wodoszczelny futerał na telefon, dokumenty

•

proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN

•

Rzeczy niekonieczne lecz przydatne: latarka, rękawiczki, sandały, klapki, podręcznik
żeglarski, śpiewnik, karty

•

aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej

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 Róży
Wiatrów i przejmuję nad nim opiekę.
…....................................................................
(podpis)

