3 Tydzień Rowerowy
Ukraińskiej Federacji Turystyki Sportowej

11 Europejski Tydzień
Europejskiej Unii Turystyki Rowerowej
71 Rallye AIT

Od 12 do19 lipca 2015
Zółkiew Ukraina
Uwaga : obowiązkowo ważny paszport, bez wizy
Karta zgłoszenia (Należy wysłać i opłacić przed 15 czerwca 2015)
Kraj : .............................................................

Federacja : ……………………………….. .......................

Oddział : .......................................................

Klub : ………….. ..............................................................

1. DANE UCZESTNIKÓW (należy wypełnić drukowanymi literami)
NAZWISKO

IMIĘ

NUMER
LEGITYMACJI

DATA
URODZENIA

PŁEĆ
K/M

Adres kontaktowy : ...........................................................................................................................................................
Kod Pocztowy : .................

Miejscowość : …………………………………….. Kraj : …………………………. .........

Tel. : ……………………………. Tel. kom : …………..………....…... email: ...................................................................
Jeżeli nie chcesz aby UECT powiadamiała Cię o swoich imprezach, proszę, zakreśl kratkę

2. ZGŁOSZENIE
UCZESTNIK

LICZBA CENA

Uczestnik - należący do federacji członkowskiej UECT(PTTK)

X 35 €

Uczestnik – nie należący do federacji członkowskiej UECT (PTTK)

X 50 €

Rodzina : Małżonek (mąż//żona) i młodzież od 18 do 25 roku
należący do federacji członkowskiej UECT(PTTK)
Rodzina : Małżonek (mąż//żona) i młodzież od 18 do 25 roku nie
należący do federacji członkowskiej UECT (PTTK)
Uczestnik poniżej 18 lat członek lub nie, federacji członkowskiej
UECT

www.uect.org
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X 15 €
X 30 €

[
T
RAZEM
(EURO) a
p
e
z
u
n
e

c
i
t€
Razem 2
a
t
i
o
Karta zgłoszenia TE Ukraina 2015
n
X 10 €

3. POLE CAMPINGOWE

 Przyczepa Campingowa



 Samochód camping : długość ..........  Namiot

Hotel

Taryfa zryczałtowana na 8 nocy od soboty 11/07/2015 po południu do niedzieli 19/07/2015 (bez możliwości zmniejszenia liczby dni)
Należy wskazać liczbę miejsc i liczbę osób.

CAMPING
A – Miejsce na samochód osobowy, przyczepę lub
camping

LICZBA

CENA

RAZEM
(EURO)

X 30 €

B – Miejsce na namiot 2-3 osobowy

X 15 €

C – Miejsce na namiot 4-5 osobowy

X 20 €

D – Miejsce na namiot dla wiecej niż 5 osób

X 25 €

przyłącze elektryczne (ilość samochodów,
campingów, lub namiotów)

X 20 €

Osoba powyżej 18 lat

X 25 €

Dziecko od 3 do 18 lat

X 10 €

Miejsce na samochód osobowy

X 10 €

€

Razem 3
E – Hotele, oberże dla młodzieży,B and B, kwatery...
Proszę rezerwować prywatnie przez Internet, adresy na prośbę.

Ceny specjalne UECT….

4. WYCIECZKI AUTOBUSEM MINIMUM 50 OSOB (należy zarezerwować) (Są wliczone : bilety wstępu do
muzeum, przewodnik, tłumacz i posiłek).

WYCIECZKA

LICZBA

CENA ZA
OSOBĘ

Zamki w regionie Lwowa

X 30 €

Stary Lwów

X 30 €

RAZEM
(EURO)

€

Razem 4

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałe
k

Niedziela

Sobota

5. POSIŁKI
Ilość

Cena

A. Śniadania

X3€

B. Kolacje

X6€

C. Kolacja pożegnalna
18 lipiec 2015

X 15 €

Razem 5
www.uect.org
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Razem
(EURO)

€
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6. INNE
Liczba wg rozmiaru

Cena

S : ……….
M : ………
L : ……….
XL : ……..
XXL : …….

T-shirt ( S, M, L, XL, XXL)

Razem
(EURO)

X5€

X4€

Kubek 400 ml
Wszystkie artykuły będą opatrzone napisem okolicznościowym.
Ubezpieczenie : każdy uczestnik musi być indywidualnie ubezpieczony i musi
przedstawić organizatorowi swoje ubezpieczenie o dopowiedzialności cywilnej OC
ważne w kraju organizarora.
Jeśli nie ma OC, musi obowiązkowo wykupić OC organizatora, w cenie podanej
obok

X 15 €

€

Razem 6

RAZEM

€

1+2+3+4+5+6

Zapisy po 15 maja 2015 : + 10%
(zamknięcie listy zapisów 15 czerwiec 2015)

€

RAZEM KOŃCOWE

Wypełnić koniecznie : Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku
Nazwisko i imię ……………………………………………….
…………………………………………….
Adres ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość …………………………………………………….. Kraj.................................E-mail .........................
WAŻNE
REZYGNACJA UCZESTNIKA prośba o zanulowanie wpisu z wyjątkowych przyczyn, wyrażona na piśmie i
udokumentowana zostanie rozpatrzona przez organizatora do 15 czerwca. Po tej dacie, kwota wpisowego
pozostanie w gestii organizatora.
● Należy przedstawić ważną na 2015 rok legitymację PTTK w Żółkwi w chwili przybycia na imprezę.
● Należy dokonać wpłaty przed 15 czerwca 2015, przelewem na konto UECT:
IBAN: FR76 1027 8055 2000 0202 1440 527 - BIC: CMCIFR2A
wpisując imię i nazwisko uczestnika, który dokonał tego zgłoszenia
Żadna inna forma płatności nie zostanie zaakceptowana.
REZYGNACJA ORGANIZATORA
Ze względu na aktualną sytuację polityczną na Ukrainie i na sytuację jaka może mieć miejsce w lipcu 2015
roku, organizator może zostać zmuszony do odwołania Tygodnia Europejskiego.
W takim przypadku, kwota wpisowa zostanie zwrócona uczestnikowi jednakże z potrąceniem 10€/osobę
aby pokryć, chociaż w części, koszty związane z przygotowaniem imprezy.
Akceptuję powyższe warunki.

Wszystkie zapisane osoby powinny podpisać się.

Miejscowość ………………………………………., data ……………………..2015

Podpisy osób zgłoszonych: ……………………………………………………………………………..
Wszelką korespondencję należy kierować na adres :
Lviv STF- vul. Zaliznychna,16 - LVIV - 79018 - UKRAINE
Tel : rozmowa po francusku +380673701771 (Natalia Bonishko) ou +380673745284 (Galyna Yaremych)
E mail : info-ukraine2015@uect.org

www.uect.org
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