
Ważne informacje dotyczące wyjazdów w sezonie Lato 2019

Połączenia antenowe to zorganizowany system dowozu uczestników z różnych miejsc Polski, do miejsca zbiórki, skąd wyruszy autokar główny.

1. Na terenie Polski przejazdy dzieci i młodzieży w ramach połączeń antenowych odbywają się pod opieką konwojentów. 

2. Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów autokarami, minibusami, samochodami osobowymi, 
pociągami. Każdorazowo uczestnikom kolonii i obozów towarzyszy konwojent, pilot grupy lub inna osoba z obsługi skierowana przez organizatora. 
Obowiązkowe posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. 

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolonii i obozów zagranicznych czynne będą telefony koordynatorów transportu: Polska – 693-166-233    
Zagranica – 601-569-745             . UWAGA: pod wskazanymi numerami udzielane będą wyłącznie informacje dotyczące połączeń antenowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wyjazdów. 

5. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja 
przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości 
gwarantowanej.

6. Połączenia antenowe są odpłatne. Informacje o dopłatach znajdują się w opisie poszczególnych obozów.

7. Szczegółowe informacje wyjazdowe dostępne będą na naszej stronie www.kolonieiobozy.net na 2-5 dni przed wyjazdem.

Dodatkowe - ważne informacje dotyczące wyjazdów:

UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA

• Uczestnicy obozów i kolonii objęci  są ubezpieczeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  Ubezpieczenie  na terenie Polski 

od NNW do 10 000 PLN, zagranicą od KL do 15 000 Euro, NNW do 2 500 Euro i bagaż 200 euro.  W przypadku chorób przewlekłych istnieje 
konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenie. Na koloniach krajowych zapewniamy opiekę medyczną w publicznych przychodniach. 

TRANSPORT NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ

• Korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają  aktualne badania techniczne, 

zezwolenia i licencje.  Alternatywny transport na terenie Polski  – pociąg, bus.  AGENDY WYJAZDOWE  (INFORMACJE O GODZINACH I 
MIEJSCU ZBIÓRKI DZIECI) NA KOLONIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE 2 -5 DNI PRZED WYJAZDEM.

BAGAŻ

• Uczestnik kolonii/obozu może zabrać maksymalnie 1 szt.  bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25 kg i mały bagaż podręczny do 5 kg.   

       TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

• W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334)  został utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
który  stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla klienta. Każdy organizator turystyki zobowiązany jest do przekazania od każdego klienta objętego
umową o imprezę turystyczną składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Opłatom w ramach Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego podlegają wszystkie imprezy na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich wyłączając Polskę i państwa bezpośrednio 
z Polską graniczące.

www.kolonieiobozy.net
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