……………………..……..………………….., ......……………….. r.
(miejscowość)

(data)

Potwierdzenie rezerwacji Pakietu na Dzień Dziecka w Parku Miniatur Minieuroland

„Dziecięce Podróże w Krainie Guliwera”
20.05.2019 r. – 14.06.2019 r.
1. Ja …………………………………………………………………………. potwierdzam uczestnictwo ………………. dzieci1,
(imię i nazwisko opiekuna „Zgłaszającego”)

(ilość)

w wieku ………………………… lat, z ……………………………………………………………………………………………….……………..
(przedział wiekowy)

(nazwa, adres przedszkola/szkoły)

………………………………………………………………………………………………… tel. do kontaktu ……….……………………..…,
w pakiecie na Dzień Dziecka organizowanym w Parku Miniatur Minieuroland, ul. Noworudzka 11,
57-300 Kłodzko, w dniu …………………………… , o godzinie ……………………….. .
(data: dd-mm-rrrr)

(godzina przyjazdu)

2. W wydarzeniu będzie uczestniczyć …………………. opiekunów.
(ilość)

3.
4.
5.
6.
7.

Zobowiązuję się, że do 3 dni przed przyjazdem grupy potwierdzę liczbę uczestników.
Z uwagi na rozbudowany program atrakcji zobowiązuję się do punktualnego przyjazdu grupy.
Cena pakietu na Dzień Dziecka wynosi 35 zł/dziecko. Program trwa około 2,5 godziny + czas wolny.
Program jest dostosowywany do wieku uczestników wycieczki.
Opiekunowie nie ponoszą kosztów za wstęp przy założeniu, że na każde 15 osób przypada jeden opiekun
(w przypadku szkół podstawowych i gimnazjum) lub na każde 10 osób w przypadku wycieczek z
przedszkoli. Jeżeli ilość opiekunów jest większa cena za wstęp wynosi 10 zł/os.
8. Płatność za wycieczkę z pakietem na Dzień Dziecka powinna być dokonana gotówką w dniu przyjazdu.
9. Po złożeniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji, bezpłatna rezygnacja z wycieczki jest możliwa przed
upływem 10 dni od planowanego dnia przyjazdu. Po upływie tego terminu Zgłaszający składający
rezygnację jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty na rzecz Parku Miniatur Minieuroland, stanowiącej
50% wartości zamówienia.
10. Uwagi:
Składam dodatkowe zamówienie na posiłek (zupa z makaronem: □ rosół / □ pomidorowa oraz nuggetsy
drobiowe 4 szt.) w cenie 9 zł/dziecko dla …………….. dzieci.
(ilość)

………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

1

Ilość dzieci z przyczyn niezależnych może ulec zmianie, dlatego grupy ponoszą koszt za faktyczną liczbę uczestników
wycieczki w dniu przyjazdu.
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