22 SIERPNIA
GDZIE

ZBIÓRKA

26 SIERPNIA
ZBIÓRKA

DOTARCIE

NORTH
GDAŃSK

przystanek autobusowy przy kinie Krewetka (vis-a-vis Dworca PKP)

01:00

(noc z wtorku na środę)

19:30

BYDGOSZCZ

praking przed Halą "Łuczniczka" (Artego Arena, ul. Toruńska 59)

03:30

(noc z wtorku na środę)

17:30

POZNAŃ

Dworzec Letni PKP (ul. Dworcowa, obok Dworca Głównego)

06:00

(środa rano)

15:30

NÁCHOD

postój na zakupy (ok. 50 min.)

FESTIVALPARK

miejsce wysiadki

09:00

WROCLOVE
WROCŁAW

parking pod Wzgórzem Andersa (ul. Ślężna)

NÁCHOD

postój na zakupy (ok. 50 min.)

FESTIVALPARK

miejsce wysiadki

07:30

15:00

(środa rano)

10:30

WAWEL
KRAKÓW

parking przy Hotelu Wyspiański (róg Kopernika i Westerplatte)

06:00

(środa rano)

17:00

KATOWICE

pl. Andrzeja - zatoczka autobus. przy ul. Andrzeja (przy Dworcu PKP)

07:30

(środa rano)

15:30

NÁCHOD

postój na zakupy (ok. 50 min.)

FESTIVALPARK

miejsce wysiadki

10:00

CAPITAL
WARSZAWA

pl. Grzybowski 12 (przy Teatrze Żydowskim)

01:30

(noc z wtorku na środę)

19:00

ŁÓDŹ

Dworzec PKP Łódź Kaliska przy ul. Jana Pawła II

04:00

(środa nad ranem)

17:00

NÁCHOD

postój na zakupy (ok. 50 min.)

FESTIVALPARK

miejsce wysiadki

10:00

INFORMUJEMY I PRZYPOMINAMY, ŻE:
→ podane godziny zbiórek (poza miastami początkowymi) mogą ulec zmianie z przyczyn losowych lub innych, niezależnych od przewoźnika
→ godziny dotarcia w trasie powrotnej są orientacyjne
→ pasażerowie mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport
→ pasażerowie powinni posiadać przy sobie ważny bilet elektroniczny na przejazd - w aplikacji Going., w formacie PDF (email) lub wydruk
→ osoby niepełnoletnie mają obowiązek posiadać przy sobie pisemną zgodę prawnych opiekunów na samodzielną podróż autokarem
→ nieprzybycie na zbiórkę NIE upoważnia do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu
→ spóźnienia powyżej 10 minut od wskazanych powyżej godzin traktowane są jako nieprzybycie na zbiórkę i rezygnacja z przejazdu
→ w trasę powrotną autokary planowo wyruszą z placu pomiędzy punktem akredytacji, a punktem postoju taksówek (chyba, że pilot poinformuje
→ o innym miejscu podstawienia)
→ każdemu pasażerowi przysługuje możliwość transportu 1 szt. bagażu o max. wadze 30 kg, jednego namiotu oraz 1 szt. bagażu podręcznego;
→ dodatkowe sztuki bagażu można przewieźć jedynie w miarę możliwości
→ w autokarach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia (także w toaletach) papierosów
→ nieprzestrzeganie powyższych zasad oraz poleceń pilota przejazdu będzie sutkowało przerwaniem podróży pasażera

KEMPOBUSOWY TELEFON INFORMACYJNO-ALARMOWY:
+48 793 905 915
Telefon ten będzie czynny całodobowo, ale wyłącznie w dniach wyjazdów i powrotów autokarów (tj. w nocy 21/22 sierpnia oraz w ciągu dnia 26 sierpnia br.).

