DEKLARACJA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………......z klasy….......
E m ail dzie c ka lub
rodzi c a

d at a i miej s c e ur. dzie c ka a dre s za mie sz ka ni a dzie c k a:

tel ko m u cznia

tel ko m m a m y i taty

u czulenia (po ka r m), c h oroby
prze wle kłe, dieta

w wycieczce szkolnej do Hiszpanii Madryt - Toledo w czerwcu 2016, w cenie 1360 zł/os (przy
30 uczestnikach pełnopłatnych); 1450 zł/os (przy 25 uczestnikach pełnopłatnych); 1580 zł/os
(przy 20 uczestnikach pełnopłatnych) + cena biletu samolotowego ok 600-800 zł/osobę.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję ramowy program wycieczki,
warunki uczestnictwa i świadczenia, które zawiera oraz nie zawiera cena wycieczki.
………………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
(Część dla nauczyciela)

….................................................................................................................................................................................
(Część dla rodzica)

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Wpłaty:
przy zapisie wymagana jest deklaracja (wyżej) oraz wpłata 800 zł do dnia 30.10.2015 (u nauczycielek: p.
Marzeny Szadzianiec – sala 08, p. Agnieszki Bączkowskiej). Można też wpłacać zaliczki w biurze lub na jego
konto. Kwota zaliczki, przeznaczona jest na zakup biletu samolotowego w związku z tym nie podlega zwrotowi.
Zakup ten zostanie dokonany po zebraniu się min. 20 os.
Kolejne raty:
do 30.01.2016r. – 300zł
do 30.02.2016r. – 300zł
do 30.03.2016r. – 300zł
do 30.04.2016r. – 460 zł lub 550 zł lub 680 zł (w zależności od ilości uczestników pełnopłatnych)
Kolejnych wpłat można dokonać:
- w biurze organizatora: Biuro Turystyczne „TRAVEL ART” ul. 1 Maja3-5 45-068 Opole Tel: 77 4546065
- na konto BT. TRAVEL ART w treści proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz termin wycieczki !!!!
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