
GRECJA + KRETA  12.10 – 22.10.23. 16/GRA/23 

Wrocław, ul. Ślężna Wzgórze Andersa (P) AUTOKAR + PROMY   

1.870 PLN + 20 PLN TFG/TFP 22.10.23. 

4 UNIQA  KL - do 20.000 EUR  NW - do 9.000 PLN 

 
23:30 

HB 

                                                      
           

         
 

__                                          _____________________________________ 
    

      AMEX – 16/GRA/23                     GRECJA 2023 
    

                     Zespół Szkół Plastycznych 
     

   UMOWA - ZGŁOSZENIE 
  

na imprezę do .............................................................. w terminie ............................................ nr grupy ........................... 
 

transport.................................... miejsce wsiadania................................................................................. godz. ................... 
 

cena imprezy/os .......................................................... przewidywany powrót-dzień ................................ godz. ................... 
 
świadczenia: noclegi ....... wyżywienie ......... ubezpieczenie ................................................................................................... 

 
wymagania specjalne ...........................................................................................................................................................  
 

 
1. Nazwisko i imię: ............................................................................... tel. kontaktowy: ...................................................... 
 

Data urodzenia: ............................................................. miejsce urodzenia: .................................................................... 
 

   Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu: ...................................................... ważny do: ............................................... 
 
   Kontakt do opiekunów: tel. ..............................................e-mail: ...................................................................................... 

 

UMOWĘ - ZGŁOSZENIE proszę wypełnić wyraźnie drukowanymi literami 
 

 

2. W przypadku okoliczności powodujących opóźnienie powrotu do kraju proszę powiadomić: 

 
 

3. Dodatkowe Informacje:  
 

WPŁATY NA KONTO BIURA       
 

700 PLN  –  do 31.01.23 1.190 PLN  –  do 15.08.23   
 

Juventur Wałbrzych  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 75 2030 0045 1110 0000 0230 2990 
 

   Na przelewie piszemy: Grecja  16/GRA/23   ZSP   12.10 - 22.10.23.  imię i nazwisko, klasa 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 

    UWAGI:  - proszę wypełnić, podpisać i oddać wychowawcy 
- proszę sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu (6 miesięcy od daty wyjazdu) 
- wszyscy uczestnicy muszą mieć karty z Narodowego Funduszu Zdrowia EKUZ 
 

   Przedstawiciel organizatora  Dimos Chatzinikolaou  tel. 507046741 (Pn - Pt 11:00 - 15:00)   e-mail: amex@wroclaw.home.pl 
 
 
 

 Integralną częścią niniejszej umowy są programy imprez i warunki uczestnictwa. 
 Własnoręcznym podpisem stwierdzam, że zapoznałem/am/ się z regulaminem i programem imprezy, akceptuję je i zobowiązuję się do 
 ich przestrzegania. 
  
Wyrażam zgodę (nie wyrażam) na wystawianie faktury VAT bez mojego podpisu.  

      
Wrocław, dnia: ..........................................................  Podpis opiekuna: ............................................................................ 
 

 
Data podpisania umowy: ...........................................  Upoważniony przedstawiciel Biura: ..................................................... 
 

 
 

ORGANIZATOR TURYSTYKI 
BTU Juventur Wałbrzych sp. z o.o. 
58 - 300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 3 
NIP 886 000 17 99 
Wrocław tel. 507046741 Wałbrzych tel.74 8425560 
e-mail: amex@wroclaw.home.pl  
 

ZEZWOLENIE MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 543/9/2013 



 


