JELENTKEZÉSI LAP
Baltikum gyöngyszemei Szentpétervárral és Dél-Finnországgal
A jelentkező adatai
neve: ………………….......................……………………….
születési helye:............................…….………………………. születési időpontja: …………………………...………
útlevél vagy személyi igazolvány száma: .......…………..………. mobiltelefonszáma: +36 .…………………………
lakhelye: állandó: ………………………………………...........……………………........ Tel.: …….…………………
értesítési címe: ....................................................................................….......................... Tel.: ………………………..
munkahelye: ………………………………………………………………. foglalkozása: ……………………………...
e-mail címe: …………………………………………………… Pólómérete:
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A buszon ki mellett kíván utazni: ………………………………..… Melyik ülésen szeretne utazni: …………………..
A sátortársa(i) neve(i): …………………………………………………………….

Az utazás adatai
Az útvonal tervezete:
Kaposvár – Budapest – Kassa – Lublin – Hajnówka – Trakai – Vilnius – Radžiuliai

– Bauska – Riga – Sigulda – Cézis
– Valga – Tartu – Kasmu – Narva – Petrodvorec – Szentpétervár – Puskin – Pavlovszk – Viborg –
Lappeenranta – Punkaharju – Savonlinna – Kerimaki – Kuopio – Jyvaskyla – Muurame – Tampere – Rauma –
Turku – Helsinki – Tallin – Siauliai – Kaunas – Augusztów – Byalistok – Lublin – Budapest – Kaposvár
Az utazás időpontja: 20144. július 26. – augusztus 15.
Részvételi díj: min 40 résztvevő esetén: 300 euró + 120 000 Ft, 35 fő részvételével: 300 euró + 130 000 Ft, ebből
előleg 50 000 Ft. Egyszemélyes sátorhasználat felára: 70 euró.
Végső befizetési határidő: 2014. június 06.
A részvételi díj tartalmazza:

 az utazással kapcsolatos költségeket (pl. az autóbusz bérleti díját, a gépkocsivezetők napidíját, az
autóbusz úthasználati díjait és a parkolási költségeket), oroszországi vízumot,
 a szállások árát kiépített kempingekben, szállodában és kompon,
 a közös vacsorák díját,
 a szervezés költségeit (pl. levelezést, telefonálást, térképeket, útikönyveket, stb.),
 a tájékoztató anyagokat (pl. ismertető füzet, térképvázlatok, információs anyagok),
 az utazási felszereléseket (pl. főzőberendezések, gázpalackok, székek, padok, stb.),
 a külön erre az útra készített emlékpólót,
 az idegenvezetést és a csoportkísérést,
 a csoportos baleset- és poggyászbiztosítást.

Jelentkezés
Jelentkezem a fent vázolt és a hirdetésben részletezett tanulmányi kirándulásra. Az utazás tervezett programját és részvételi feltételeit
megismertem, azokat elfogadom.
A fenti határidőt és a balesetek elkerülésére vonatkozó utasításokat betartom, magatartásommal segítem a programok sikeres teljesítését.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen utazás utasainak készített programfüzetben nevem, foglalkozásom, valamint az általam megadott állandó
lakhelyem címe, e-mail címem és telefonszámaim szerepeljenek. (Ha nem járul hozzá, akkor húzza át azt az adatot, amelynek közzétételét
nem engedélyezi!)

Kelt: ………………………….., 2014. ………………………………….

……………………………..
olvasható aláírás

