STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zarząd Główny: ul. Okopowa 56 lok. 230 • 01-042 Warszawa • tel. (22) 827-13-45
Adres do korespondencji: ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
KRS - 0000113857 • www.rejent.com.pl • e-mail: snrp@rejent.com.pl
_______________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie za pośrednictwem Biura Podróży Polka Travel – M. Szura
sp.j. z siedzibą w Kielcach organizuje wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin oraz
przyjaciół do ALBANII I MACEDONII.
Termin wyjazdu: 24 kwietnia – 04 maja 2014 roku
W programie zwiedzanie miejsc m.in.: KRUJA – DURRES – APOLLONIA – WLORA – BUTRINTI
– SARANDA – GJIROKASTRA – BERAT – FIER – POGRADEC – OHRID – BITOLA – SKOPJE –
JEZIORO MAWROWO – DURRES.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączeniu oraz na
stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
Koszt wyjazdu od osoby :
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym 715 Euro + 2130 PLN brutto.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym 815 Euro + 2130 PLN brutto.
Uwaga: Na życzenie Biuro Polka Travel M. Szura sp. j. może wystawić fakturę VAT Marża.

Płatność: Opłatę można uiścić w II ratach:
I rata w dniu zapisu najpóźniej do 10.12.2013r. w kwocie: 350,00 PLN (bezzwrotny depozyt)
II rata do 07.01.2014 roku w kwocie 215 / 315 Euro + 290 PLN
III rata do 18.03.2014 roku w kwocie 500 Euro + 1490 PLN
Opłatę za wyjazd należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Okopowa 56 lok 230; 01-042 Warszawa
Kwotę w EURO na rachunek:
Bank Pekao S.A. SWIFT PKOPPLPW Nr 92 1240 6175 1978 0010 2748 3168
Kwotę w PLN na rachunek:
Bank BPH S.A. nr rachunku : 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119
CENA ZAWIERA:
Cena obejmuje:
- Bilet lotniczy na trasie Warszawa – Wiedeń – Tirana; Tirana – Wiedeń – Warszawa wraz ze wszystkimi
opłatami lotniskowymi i paliwowymi,
- Transfery wg. programu

- Zakwaterowanie w hotelach 3*-4* (kategoria lokalna)
- Posiłki wg. programu
- Opiekę lokalnego przewodnika
- Bilety wstępu wg. programu
- Opiekę licencjonowanego polskiego pilota podczas trwania całego wyjazdu
- Ubezpieczenie KL, NNW i bagaż

CENA NIE ZAWIERA:
- ubezpieczenia indywidualnego od kosztów rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych - 470 PLN
- innych świadczeń niż wymienione powyżej, napiwków oraz wydatków natury osobistej
- napoi do posiłków

Termin zgłoszeń upływa 10 grudnia 2013 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koszty rezygnacji:
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu:
Rezygnacja następuje w formie pisemnego oświadczenia i dokonywana jest na następujących warunkach:
1. Jeżeli rezygnacja z imprezy następuje z powodu: braku lub odmowy wydania niezbędnego w podróży
dokumentu tożsamości, niedotrzymania wskazanych w umowie, zgłoszeniu terminów wpłat,
niedostarczenia wymaganych dokumentów, nieprzybycia za zbiórkę w dniu wyjazdu lub nie
zgłoszenia się w miejscu rozpoczęcia świadczeń, choroby lub przypadków losowych, uczestnik
zostanie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez Biuro Podróży.
2. W sytuacji gdy rezygnacja następuje z w/w przyczyn uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro Podróży kosztów. Średnie koszty potrąceń
kształtują się następująco:
- na 40 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy – 400 zł opłata manipulacyjna (chyba, że zostały
zakupione bezzwrotne bilety lotnicze lub wizy – w takim razie dodaje się koszt świadczeń
bezzwrotnych, o których uczestnik został poinformowany),
- pomiędzy 39 a 22 dniem – 30 % ceny imprezy,
- pomiędzy 21 a 14 dniem – 50 % ceny imprezy,
- pomiędzy 7 a 2 dniem – 95 % ceny imprezy,
- pomiędzy 1 a dniem wyjazdu – 100 % ceny imprezy.
3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie
przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie
wynikające z niniejszej umowy obowiązki oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie
uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Biura Podróży, jeżeli Uczestnik zawiadomi
Biuro Podróży na min. 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Zapisy i szczegółowe informacje programowe dotyczące wyjazdu oraz działalności
Stowarzyszenia można uzyskać
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. Okopowa 56 lok. 230; 01-042 Warszawa Tel./Fax 0 22 827 13 45, 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-15.00
strona www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@wp.pl
z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

