ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl
Komunikat wyjazdowy: Obóz językowy Jastrzębia Góra
JPJ Jastrzębia Góra
Termin wyjazdu: 24.07 – 04.08.2020
Organizator: ATAS Sp z o.o.
Osoby, które nie dostarczyły wypełnionej karty kwalifikacyjnej/oświadczenia(oświadczenie dostępne
poniżej) o stanie zdrowia uczestnika 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
04.08.2020, uzależniona
od warunków na drodze

Warszawa

Dworzec Zachodni PKS,
st. 11

06:00

19:15

Łódź

Dw. PKP Łódź Widzew, ul.
Służbowa 8 (parking przed
budynkiem)

08:00

17:15

Bydgoszcz

Parking pod Halą Łuczniczka,
ul. Toruńska 59

12:00

13:45

Jastrzębia Góra

OW "DIUNA" Polna 1, 84104 Jastrzębia Góra

Przyjazd do Ośrodka ok. godziny 15:00

Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 15:00.
Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 10.00.
NUMER ZGŁOSZENIA DO MAZOWIECKIEGO KURATORIUM OŚWIATY : 16260/MAZ/L-2020
Kierownik obozu: Anna Kubiak
Kontakt do kierownika w czasie pobytu: +48 604 492 513
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.
Powrót z obozu: 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).

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

..............................................

…......................................

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

….........................................
Adres

….........................................
Adres

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany …......................................................... rodzic/opiekun prawny
…....................................................... - uczestnika obozu w …...................…..............
organizowanego w terminie .................................... przez firmę ATAS Sp. z o.o.
oświadczam że:
 stan zdrowia dziecka nie wskazuje na występowanie infekcji, objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, duszności, kaszlu)
 dziecko nie miało kontaktu z osoba zakażoną, chorą lub podejrzaną o
zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd na obóz
wakacyjny
 dziecko nie było objęte kwarantanną ani nie mieszkało wspólnie z osobą objętą
kwarantanną w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd na obóz wakacyjny
 poinformowałem organizatora w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku o występowaniu chorób przewlekłych mogących narazić dziecko
na cięższy przebieg zakażenia
 dziecko będzie się stosować do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny
 zaopatrzę uczestnika wypoczynku w indywidualną osłonę nosa i ust do użycia
podczas pobytu na wypoczynku
Oświadczam również, że biorę pod uwagę ryzyko związane z brakiem zachowania
dystansu społecznego podczas realizacji niektórych zajęć oraz możliwych kontaktów
pomiędzy uczestnikami różnych grup obozowych.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin - odbioru dziecka z
wypoczynku w przypadku podjęcia przez lekarza decyzji o niemożności pozostania
uczestnika w ośrodku z uwagi na występujące u niego niepokojące objawy choroby.
Podczas trwania obozu bezpośredni kontakt ze mną będzie możliwy pod numerem
telefonu …...................................
.......................................................
podpis rodzica/opiekun

