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Wg rozdzielnika

Dot: wycieczki WYSOKIE TATRY 2015

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniach  28-30.08.2015  planowana  jest  wycieczka  krajoznawcza
WYSOKIE TATRY dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.
Koszt wycieczki wynosi 390 zł/osoby. 
Odpłatność od członków OG SEP wynosi 190 zł, a od osoby towarzyszącej 390 zł. 

Świadczenia w cenie:
 przejazd autokarem klasy turystycznej,
 opieka polskiego pilota-przewodnika,
 2 noclegów w pensjonacie,
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przysiady z kapelą góralską i obiad w niedzielę,
 program turystyczny – patrz załącznik,
 ubezpieczenie na trasie wycieczki.

Uczestnicy sami opłacają bilety wstępu na kolejki.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenie  udziału  w  wycieczce  w sekretariacie  OG SEP do  dnia  15  maja  2015  r.   Przy
zgłoszeniu należy podać następujące dane osobowe: nazwisko,  imię, miejsce zamieszkania,
pesel, nr telefonu kontaktowego, nr koła SEP oraz uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł/osoby. W
przypadku   rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotu.. 

2. O kolejności zapisów na listę uczestników decydować będzie termin zgłoszenia. W przypadku,
gdy liczba chętnych przekroczy ilość miejsc zarezerwowanych w umowie, prezydium OG SEP
ustali skład osobowy, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprez.

3. W sekretariacie  OG SEP w  dniu  18  maja  2015 r.  zostanie  wystawiona  do  podpisu   lista
uczestników,  stanowiąca  załącznik  do  umowy  a  zakwalifikowane  osoby  na  wycieczkę
zobowiązane będą ją podpisać i wpłacić do dnia 20 maja 2015 r. I ratę w kwocie 100 zł/osoby.

4. W sekretariacie OG SEP w terminie do dnia 17.07.2015 r,  uczestnicy wycieczki muszą wpłacić
II ratę  w wysokości  240 zł/od osoby towarzyszącej  i  40 zł/od członka OG SEP.

5. Korzystny  koszt  imprezy  został  wynegocjowany  przy  założeniu  min.  40  uczestników.
W przypadku mniejszej liczby chętnych, koszt imprezy może ulec zmianie. 

Osoby zdecydowane i  zainteresowane wycieczka, muszą solidarnie dokonać terminowego
zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego i poszczególnych rat.

Od Państwa będzie zależało, czy dojdzie do realizacji wycieczki!
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Załącznik:
 Program wycieczki „WYSOKIE TATRY”

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

Jan Kapinos
Rozdzielnik:

Zarząd OG, KR, Sąd Koleżeński
Członkowie Honorowi SEP
Prezesi Kół SEP
Zasłużeni Seniorzy SEP

Kopie:
a/a
Zespół Integracyjny
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