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Wg rozdzielnika

Dot: wycieczki na KRETĘ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 09.05 – 16.05.2014  planowana jest wycieczka samolotem na 
Kretę  dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.
Koszt wycieczki wynosi 1.895, zł/osoby. 
Odpłatność od członków Oddziału Gliwickiego SEP wynosi  1.645,  zł,  a od osoby towarzyszącej 
1.895, zł.

Świadczenia w cenie:
• przelot samolotem na trasie Pyrzowice - Heraklion - Pyrzowice,
• transfer z lotniska do hotelu
• 7 noclegów w hotelu **** (pokoje 2 osobowe, klimatyzowane, z balkonem lub tarasem)
• wyżywienie  –  all  inclusive  (śniadanie,  obiad,  przekąski,  podwieczorek,  kolacja,  lokalne 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe),
• opłaty lotniskowe,
• ubezpieczenie NW, KL i bagażu,
•  opieka polskojęzycznego rezydenta,

Na miejscu istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych np. do – Knossos / Heraklion; 
Wąwozu Samaria; Spinalonga; Rejs na Santorini. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zgłoszenie udziału w wycieczce w sekretariacie SEP do dnia 07 marca 2014 r. Przy zgłoszeniu 

należy  podać  następujące  dane  osobowe:  nazwisko,  imię,  data  i  miejsce  urodzenia,  adres 
zamieszkania, seria i nr paszportu, (dowodu osobistego), nr telefonu kontaktowego oraz nr koła 
SEP.

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  dniu  6  marca  2014  na  zebraniu  Prezydium zostanie  zatwierdzona  lista  uczestników 
imprezy.  W oparciu  o  tę  listę,  Biuro  Podróży  „Mercedes”  Gliwice,  ul.  Zwycięstwa 52a- 
realizator wycieczki, sporządzi indywidualne umowy. 

4. Indywidualne  umowy  będą  do  podpisu  w  BP  „Mercedes” w  terminie  7  marzec  2014. 
Jednocześnie uczestnicy wycieczki muszą wpłacić wpisowe (I ratę)  w kwocie 600,zł, na   konto 
B.P. ”Mercedes” ;nr 34 1020 2401 0000 0302 0042 0588, z dopiskiem „ Wycieczka na KRETĘ 
– I rata” lub wpłacić gotówką.  

5. Drugą ratę  należy  wpłacić  w terminie  do  8 kwietnia  2014 na  konto  jak  wyżej  (  dopiskiem 
„Wycieczka na KRETĘ  – II rata”) w kwocie: 
• 1.045,zł od członków OG SEP, 
• 1,295,zł od osób towarzyszących,



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

Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na ogólnych zasadach w „EUROPEJSKIE” i tak:
• od KL do kwoty 20.000, EUR
• od NNW do kwoty 10.000, PLN
• utraty bagażu do kwoty 1.000, PLN.

Przedmiotowe  ubezpieczenie  nie  obejmuje  chorób  przewlekłych  np.  choroby  wieńcowe  lub 
cukrzycy. Osoby cierpiące na takie choroby mogą się ubezpieczyć dodatkowo w BP „Mercedes” za 
kwotę 100zl.

 
Osoby zdecydowane i  zainteresowane wycieczka, muszą solidarnie dokonać terminowego 
zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego! 

Od Państwa będzie zależało, czy dojdzie do realizacji wycieczki!
 

Załączniki:
• Program ramowy wycieczki
• Wycieczki fakultatywne
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