
OFERTA WSPÓŁPRACY
DLA NAUCZYCIELI

DLACZEGO ATAS?

✓ mamy ponad 30-letnie doświadczenie (na rynku 
istniejemy od 1989 r.)

✓ organizujemy wartościowe wyjazdy w kraju i za granicą 
(m.in. Anglia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, USA) 

✓ od lat współpracujemy z nauczycielami z całej Polski 

✓ oferujemy elastyczne formy współpracy (polecanie 
wyjazdów ATAS, praca jako kadra na obozie/kursie)

KORZYŚCI:

• prowizja za każdą zgłoszoną osobę

• okazja do uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia  - 
wyjazd jako kadra obozu 

• zniżka specjalna dla własnego dziecka

• zapewnienie opieki uczniom ze swojej szkoły + ciekawe 
wakacje

Rodzaj wyjazdu PROWIZJA  
za osobę

Minimalna 
WIELKOŚĆ GRUPY

ILOŚĆ
DNI WYNAGRODZENIE ZNIŻKA 

dla dziecka*

OBOZY W POLSCE 100 PLN 10 osób
8-9 dni Wychowawca - 1200 PLN

Lektor - 800 PLN
400 PLN

11 dni Wychowawca - 1320 PLN
Lektor - 980 PLN

OBOZY ZAGRANICZNE 100 PLN 10 osób
8-9 dni Wychowawca - 1200 PLN

400 PLN
11 dni Wychowawca - 1320 PLN

KURS JĘZYKOWY 
w szkołach międzynarodowych 250 PLN 5 osób

14-16 dni Opiekun - 1600 PLN
400 PLN

22 dni Opiekun - 2400 PLN

Stawki podane w tabeli to kwoty BRUTTO.
 
* Zniżka na jedno dziecko nauczyciela przysługuje przy zebranej grupie 10 osób. Dziecko jest 11 uczestnikiem.

LATO 2022

Zbierz grupę uczniów i wyjedź na obóz jako wychowawca!



MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z nami

e-mail: obozy@atas.pl
tel. 22 245 50 00

Jesteś zainteresowany współpracą? Wypełnij formularz kontaktowy, a pracownik ATAS skontaktuje się z Tobą! 
kontakt.atas.pl/lato-2022

FORMY WSPÓŁPRACY LETNIEJ
✓ Polecanie kursów i obozów
• prowizja za każdą zgłoszoną osobę
• forma rozliczenia - umowa o dzieło
Pamiętaj, aby uczniowie i ich rodzice dali wyraźny sygnał, 
że zgłaszają się z Twojej rekomendacji.

✓ Wychowawca na obozie lub opiekun na kursie
• możliwość wyjazdu jako kadra przy zgłoszeniu 
wskazanej ilości osób i dostępności miejsc
• wynagrodzenie za pracę w charakterze wychowawcy/
opiekuna
• forma rozliczenia - umowa zlecenie

✓ Wychowawca + lektor na obozie 
• możliwość wyjazdu jako kadra przy zgłoszeniu 
wskazanej ilości osób i dostępności miejsc
• wyższe wynagrodzenie za pracę w podwójnej roli
• forma rozliczenia - umowa zlecenie
• oferta pracy w charakterze wychowawcy + lektora 
dostępna tylko na obozach w Polsce!

UPRAWNIENIA I DOKUMENTY
Pracę w charakterze wychowawcy może wykonywać: 
• czynny nauczyciel szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych
• osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu 
kursu wychowawcy 

Wymagane dokumenty dot. kadry do zgłoszenia obozu 
do kuratorium:
• czynni nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu  
w szkole, oświadczenie o niekaralności (oryginały)
• osoby po kursie wychowawcy: zaświadczenie 
o ukończeniu kursu, zaświadczenie o niekaralności 
uzyskane z KRK (kopie)  
UWAGA! W przypadku imprez krajowych wychowawcy 
proszeni są również o przedstawienie od lekarza 
zaświadczenia o stanie zdrowia (dopuszczalne są także 
ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

WARTO WIEDZIEĆ

ORGANIZACJA OBOZU
W trakcie trwania obozu wszyscy wychowawcy 
podlegają kierownikowi obozu. Kierownik ustala plan 
poszczególnych dni, przydziela obowiązki i podejmuje 
wszystkie decyzje związane z organizacją obozu. Wszelkie 
problemy jak i uwagi  należy bezkompromisowo zgłaszać 
kierownikowi (np. zmiana planu zajęć, dodatkowe 
aktywności grupy, niepokojący stan zdrowia uczestnika  
i przyjmowane przez niego leki).

TRANSPORT
Wszystkim uczestnikom obozu zapewniona jest opieka na 
głównej trasie przejazdu, jak również podczas dowózek. 
Opiekunowie grup, którzy korzystają z transportu 
zorganizowanego przez ATAS, podróżują razem ze swoimi 
grupami i pełnią funkcję opiekunów na trasie przejazdu.
Jeśli grupa z rekomendacji nauczyciela liczyć będzie 
min. 20 osób gwarantujemy podstawienie autokaru  
w wyznaczonym miejscu. W innym wypadku, uczestnicy 
wyjazdu zobowiązani są do stawienia się na miejsce 
zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE
Wszyscy uczestnicy obozu kwaterowani są zgodnie  
z ofertą z zachowaniem podziału na płeć. 
Kadra obozu,w tym wychowawcy zbierający grupę, są 
zakwaterowani na tych samych zasadach co pozostali 
uczestnicy wyjazdu (z reguły w pokojach 2-3 osobowych).
Nie gwarantujemy także oddzielnych pokoi dla grupy 
zebranej przez nauczyciela. Można jednak zgłaszać 
wcześniej sugestie dotyczące zakwaterowania, które 
będę brane pod uwagę w miarę możliwości.


