Meno a priezvisko účastníka zájazdu: ____________________________________
Adresa: __________________________________________________
Dátum narodenia: __________________
P R I H L Á Š K A N A Z Á J A Z D do Tropicária v Budapešti ( odovzdať do CVČ )
Týmto sa záväzne prihlasujem na zájazd Tropicárium Budapešť v termíne 17.2.2020, pričom
nemám záujem o zabezpečenie komplexného cestovného poistenia (liečebné náklady, storno,
batožina, úraz, zodpovednosť za škodu). Poistenie si zabezpečím vo vlastnej réžii.
V prípade stornovania účasti si nájdem náhradu, alebo uhradím plnú výšku zájazdu, t.j. 20,- €
V _____________________ dňa _____________

____________________________
podpis *

* osoby do 18 rokov prihlasuje a prihlášku ( informovaný súhlas) podpisuje rodič resp. zákonný zástupca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informácie ( zostávajú u cestujúceho)
Organizátor: Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
Kontak: Mgr.Duláková Ingrid, t.č.: 0911 726 808, web: www.centrumvolnehocasusurany.sk,
cvcsurany(zav.)gmail.com
Cieľové miesto: Budapešť
Cena: 20,- €
Č.účtu: SK45 0200 000 0017 8177 5259 Var.symbol: 032020 ( prosíme uhradiť okamžite )
Trasa cesty: Šurany - Komárno – Budapešť a späť
Termín začatia a skončenia zájazdu: 17.2.2020
V cene je zahrnuté: autobusová doprava a vstupné do Tropicária, maďarsky hovoriaci asistent ( nie
sprievodca).
Dĺžka pobytu: 1 deň
Dopravný prostriedok: autobus
Čas odchodu a návratu: odchod o 7.30 hod. z autobusového stanovišťa Šurany, návrat okolo 19.00
hod. na autobusové stanovište Šurany.
Trvanie zastávok: podľa potreby
Spôsob, rozsah a forma stravovania: účastníci sa stravujú vo vlastnej réžii
Program a služby: po príchode do Budapešti ( cesta trvá cca 2,5 hod.) nasleduje krátka skupinová
prehliadka historických budov, od 12.00 – 13.00 prestávka na obed v obch.centre. Následne návšteva
Tropicária, približne do 16.00.hod. Od 16.00 hod do 16.30 hod. schádzanie sa v autobuse, následne
cesta do Šurian.
Odporúčania: Pri cestovaní odporúčame ľahšiu stravu. Deťom neodporúčame v prípade cestovania
ťažké mastné jedlá, chipsy a čokoládové sladkosti. V prípade užívania liekov nezabudnúť na nápoje na
zapitie.
Dodatočné informácie:
CVČ Šurany si vyhradzuje v prípade nepredvídaných vážnych okolností zmeniť program, či trasu.
V takomto prípade nezodpovedá za ostatné škody, ktoré vznikli cestujúcemu, no CVČ je v takomto
prípade povinné vrátiť plnú výšku úhrady za zájazd.

