
Rimini – hotel Marika

Szanowni Państwo,

 W związku ze zbliżającym się wyjazdem chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje.

Godziny wyjazdu

• Godziny wyjazdu i miejsca zbiórek znajdziecie na swojej umowie 

Potrzebne Dokumenty na Obóz;

Każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać:

• 1. Ważny Paszport: (dot. imprez zagranicznych), w krajach EU może być dowód osobisty (Legitymacja
szkolna nie jest dokumentem uprawniającym do wyjazdu poza granicę Polski).

• 2. Karta Kwalifikacyjna: jest wymaganym przez prawo dokumentem każdego obozowicza. 

Uczestnik bez wymaganych dokumentów nie będzie mógł uczestniczyć w obozie.

 

Informacje dodatkowe

Transport samolotem odbywa się na Ogólnych Warunkach Przewozu Linii Ryanair Limited. Limit bagażu: 20 
kg bagażu głównego + bagaż podręczny o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm. Prosimy o przybycie na miejsce
zbiórki 2 godziny przed planowaną godziną odlotu samolotu. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważny 
paszport lub dowód osobisty.

Warszawa: Lotnisko Warszawa Modlin: zbiórka przy informacji położonej w holu głównym. 

Obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy 
fakultatywne + dyskoteki. Dodatkowo wymagana jest kwota 16 EUR (taksa klimatyczna).

Telefon awaryjny

• Od wielu lat staramy się by nasze wyjazdy spełniały najwyższe standardy jakości obsługi Klientów. W 
związku z tym przez cały czas trwania naszych wyjazdów uruchamiamy specjalny telefon HELP LINE.

• To alarmowa linia telefoniczna do korzystania tylko w nagłych przypadkach. Czynny tylko poza 
godzinami pracy biura. 

• Zapraszamy do korzystania z HELP LINE w godzinach 18.00-09.00 pod numerem telefonu: +48 
664097679. 

• W godzinach 09.00-18.00 w dni powszednie wszelkie informacje na temat przebiegu obozu czy 
transportu uzyskać można w dziale organizacji pod numerami telefonów:  22 8276098 lub 22 8276099 

Kierownik obozu

• Kierownikiem wyjazdu będzie Pan Michał Wysocki tel. 578-100-632, numer będzie czynny po 
dojeździe grupy do ośrodka.

www.kolonieiobozy.net
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