ODPRAWY KADRY CHRIS – LATO 2019
Szczegóły i najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz najczęściej zadawanymi
pytaniami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem HR.
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Miejsce zbiórki
Wyjazdy na Campy w sezonie Lato 2019 odbywać się będą z
PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62 ; 05-830 Warszawa

Prosimy o przybycie kilka minut przed godziną odprawy w celu pobrania koszulki i identyfikatora.
Odprawa kadry danego Campu rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie - już w koszulkach kadrowych i z
identyfikatorami.
Autokary mają sztywne godziny odjazdów i nie będą czekać na spóźnialskich.
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Dojazd na miejsce zbiórki
Z Warszawy Centralnej odjeżdża tramwaj 7 lub 9, wysiądź na przystanku „P+R Al. Krakowska”, następnie
autobusem linii 703 lub 711 dojedź do przystanku „Paszków”.
Z Dworca Zachodniego odjeżdża autobus linii 154, wysiądź na przystanku „P+R Al. Krakowska”,
następnie autobusem linii 703 lub 711 dojedź do przystanku „Paszków”.
Uwaga! Przystanek Paszków mieści się w II strefie biletowej.
Podróż na miejsce zbiórki najłatwiej zorganizować z pomocą aplikacji Jakdojade, lub strony
www.jakdojade.pl.
W bilety zaopatrzyć się można w większości kiosków, w biletomatach, autobusach oraz za
pośrednictwem odpowiedniej aplikacji na telefon.

Godziny zbiórek dla Instruktorów poszczególnych Campów, Baz i Wędrówek
Patrz oddzielny załącznik w mailu.

Do kogo zgłosić się na zbiórce?
Na parkingu PTAK EXPO zgłoś się na stoisko działu HR i odbierz identyfikator oraz koszulkę firmową. Na
dany sezon każdemu przysługuje jedna koszulka (wyjątek: Wędrówki Żeglarskie, Patent i ratownicy
wodni).
Prosimy o pozostawianie bagażu tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie.

Kogo poinformować o spóźnieniu na zbiórkę?
Należy poinformować pracownika odpraw dzwoniąc pod alarmowy numer : 501 525 431 .
Numer ten służy tylko i wyłącznie celom zgłaszania problemów z dojazdem, spóźnień w dniu zbiórki.

Czy mogę dojechać na Camp na własną rękę? Kogo poinformować?
Obóz dla całej kadry rozpoczyna się i kończy zbiórką w Nadarzynie. W wyjątkowych sytuacjach kadra
dojeżdża na camp na „własną rękę”. Takie decyzje podejmuje tylko i wyłącznie Kierownik
Campu/Bazy/Wędrówki i to z nim należy uzgodnić takie decyzje po czym poinformować opiekuna w
dziale HR (osobę rekrutującą).
Zasada nie dotyczy opieki medycznej (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) – w takim
wypadku prosimy o informację czy planowany jest dojazd własny czy ze zbiórki w Nadarzynie.
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Czy firma zwraca koszt dojazdu na miejsce zbiórki?
Nie. Firma zapewnia dojazd z Nadarzyna na Camp i z powrotem. Na miejsce zbiórki należy się dostać we
własnym zakresie.
Zapraszamy na forum naszej kadry – grupy na FB, gdzie można umówić się z pozostałą kadrą na wspólne
przejazdy:
Grupa na FB turnus 1
Grupa na FB turnus 2
Grupa na FB turnus 3
Grupa na FB turnus 4
Grupa na FB turnus 5

Czy w Nadarzynie mogę pozostawić samochód na czas wykonywania pracy?
Na parkingu Ptak Expo nie można zostawiać samochodów na dłuższy okres czasu ze względów bezpieczeństwa.
Zalecamy dojazd komunikacją miejską z Warszawy do Nadarzyna. Samochód, jeśli jest taka konieczność,
najlepiej zostawić w domu lub np. w Warszawie.

Kiedy mogę liczyć na nocleg w Warszawie/Nadarzynie?
Nocleg przysługuje tylko i wyłącznie osobie spoza Warszawy i okolic w sytuacji gdy osoba taka:




Bierze udział w szkoleniu kadry w terminie 19–22.06.2019 i zostaje wyznaczona jako kadra
autokarowa jadąca z dziećmi na turnus 1,
zostaje wyznaczona przez Kierownika Campu jako kadra autokarowa między turnusami i jedzie
autokarem do Nadarzyna w sobotę, a wraca na Camp w niedzielę,
kończy pracę na jednym Campie wracając w sobotę autokarem do Warszawy i w niedzielę
wyjeżdża na inny Camp.

Nie zapewniamy noclegu kadrze rozpoczynającej lub kończącej pracę.

Kogo poinformować o konieczności zarezerwowania noclegu na zmianie turnusu?
Kierownik każdego Campu wyznaczając kadrę autokarową na kolejne zmiany turnusów przygotowuje
listę osób potrzebujących nocleg. Z reguły odbywa się to w drugim tygodniu każdego turnusu.

Czy istnieje możliwość odpłatnego noclegu w Hotelu?
Nie pośredniczymy w rezerwacji miejsc dla osób, którym nocleg nie przysługuje ze względu na zmianę
turnusów.
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Czy muszę mieć na Campie oryginały posiadanych uprawnień, zezwoleń?
Nie. Jedyne dokumenty jakie trzeba zabrać na Camp to książeczka sanepidowska lub zaświadczenie od
lekarza oraz zaświadczenie o niekaralności.

Jakich formalności powinienem/am dopełnić przed wyjazdem na Camp?
1. Odesłać pocztą tradycyjną do biura w Piasecznie oryginał umowy zlecenia wraz z oświadczeniem oraz w
przypadku studentów-uczniów - kopią legitymacji studenckiej/uczniowskiej.
2. Uzupełnić w naszej Bazie Instruktorskiej skany/zdjęcia i dane:
a. uprawnień wychowawczych i/lub instruktorskich
b. zaświadczenia o niekaralności
W celu otrzymania linku do aktualizacji prosimy zgłaszać się do opiekuna HR lub na adres
kadra@chris.com.pl.
3. Zabrać ze sobą na Camp:
a. zaświadczenie (od lekarza rodzinnego/1-go kontaktu) o aktualnym stanie zdrowia/braku
przeciwwskazań do pracy w danym charakterze lub aktualnej książeczki sanepidowskiej,
b. oryginał zaświadczenia o niekaralności.

Czy na Camp mam zabrać coś szczególnego, specjalnego, poza rzeczami osobistymi?
Odpowiedzi udziela Kierownik Campu/Bazy/Wędrówki. Ubrania należy dostosować do pełnionej funkcji,
z uwzględnieniem możliwych warunków pogodowych. Koniecznie należy zabrać coś
przeciwdeszczowego, nakrycie głowy, krem z filtrem UV. Polecamy również zegarek na rękę (inny niż
smartwatch).

Czy mogę wziąć ze sobą na Camp zwierzę/dziecko/żonę/męża/chłopaka/dziewczynę/
mamę/tatę?
Nie. Campy odbywają się w ośrodkach, które na czas trwania obozów są zamknięte dla tzw. osób
trzecich.
Na terenie ośrodków mogą przebywać tylko campowicze, kadra i personel techniczny ośrodków.
Wyjątek stanowią lekarze (tylko po uzgodnieniach, przed podpisaniem umowy).

Jak przygotować się do zajęć?
Odpowiedzi udziela Kierownik Campu/Bazy/Wędrówki.

Z kim ustalić jaki sprzęt do prowadzenia zajęć będę miał do dyspozycji na miejscu?
Odpowiedzi dotyczących dostępnego sprzętu i materiałów udziela Kierownik Campu/Bazy/Wędrówki.
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Czy ktoś z Campu (Kierownik Campu lub obozu) będzie się ze mną kontaktował przed
rozpoczęciem pracy, w jakim celu?
Tak. Kontakt nawiąże/nawiązał Kierownik Campu/Bazy/Wędrówki. Kontakt będzie dotyczył spraw
związanych z pracą na campie/bazie/wędrówce. Jeżeli takiego kontaktu nie było, a masz pytania, to
skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Kierownikiem Campu/Bazy/Wędrówki.

Kiedy dowiem się jakie konkretnie zajęcia będę prowadzić, jaką grupą wiekową będę
się zajmować?
W związku z tym, że finałowy kwaterunek będzie miał miejsce na campie, a ten z kolei ma wpływ na
grupy wychowawcze będą one przydzielane dopiero na miejscu w ośrodku. Zgodnie z zapisem w
umowie: „W szczególnych sytuacjach Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, po wspólnym uzgodnieniu z
instruktorem do zmiany grupy wiekowej w ramach tego samego Campu oraz zmiany miejsca
wykonywania Zlecenia w ramach tego samego turnusu.”

Czy w trakcie pracy lub między turnusami są możliwe odwiedziny kogoś z rodziny?
Nie. Chyba, że odwiedziny mają miejsce poza terenem Campu.

Czy mogę zabrać ze sobą sprzęt sportowy (np. deskę windsurfingową, rower)
Nie. Jadąc autokarem należy się liczyć z tym, że bagaż musi mieć rozsądne gabaryty – należy go
ograniczyć do jednej dużej torby/walizki i plecaka podręcznego. Nie mamy możliwości transportowania
dodatkowego sprzętu.

Mieszkam na trasie po której jedzie autokar na camp. Czy można dosiąść się do
autokaru na parkingu w połowie drogi.
Obóz rozpoczyna się i kończy zbiórką kadry w Nadarzynie. Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach kadra
dojeżdża na camp na „własną rękę” lub dosiada się na trasie, po indywidualnych ustaleniach z
Kierownikiem danego Campu/Bazu/Wędrówki.
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