
DANE PODSTAWOWE

ADRES E-MAIL                                                   

NR TELEFONU                                                 

WIEK DZIECI                                                   ILOŚĆ DZIECI                                                   

ILOŚĆ OPIEKUNÓW GRATIS                                                   

ILOŚĆ OPIEKUNÓW                                                   

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE (NAZWA I ADRES) 

DATA WIZYTY                                                                GODZINA PRZYJAZDU 1000 1300
20% RABATU

(1 OPIEKUN NA 10 DZIECI)

PAKIETY GRUPOWE (wybrany pakiet zaznacz krzyżykiem)

PAKIET PODSTAWOWY                 PAKIET ROZSZERZONY: PONIŻEJ WYBIERZ INTERESUJĄCY WARSZTAT

WARSZTATY dostępne tylko w pakiecie rozszerzonym
(zaznacz krzyżykiem wybraną opcję)

LEŚNA PRZYGODA                          TAJEMNICE SADÓW

SADOWE PAMIĄTKI (opcjonalnie)

FIRMOWY DREWNIANY EKO MAGNES – 6 ZŁ/SZT.

FIRMOWY TEKTUROWY EKO DŁUGOPIS  - 6 ZŁ/SZT.

FIRMOWY DREWNIANY EKO MAGNES 
+ FIRMOWY TEKTUROWY EKO DŁUGOPIS  -  10 ZŁ/SZT.

W
P

IS
Z

 I
LO

ŚĆ

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYCIECZKI GRUPOWEJ
DO EKO PARKU SADY KLEMENSA
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MENU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(wpisz liczbę posiłków)

FRYTKI – 8 ZŁ/OSOBA 

KIEŁBASKA Z GRILLA – 10 ZŁ/OSOBA

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 8 ZŁ/OSOBA

ZESTAW I :
 NUGETSY, FRYTKI, SURÓWKA -15 ZŁ/OSOBA

ZESTAW II : 
ZUPA, II DANIE (ZESTAW I) , KOMPOT  - 20 ZŁ/OSOBA

LODY W KUBECZKU- 4 ZŁ/OSOBA
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WAŻNE INFORMACJE

1. Ceny podane w formularzu są specjalnymi cenami dla grup zorganizowanych. 
Posiłki wymagają wcześniejszego zamówienia. Cała grupa powinna zamówić taki sam posiłek. 
Wpisana ilość obiadów powinna uwzględniać również obiady dla dodatkowych opiekunów (1 opiekun 
na 10 dzieci posiłek dostaje gratis). 

2.  W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 10 dzieci oraz kierowca autokaru wchodzą gratis. 
Darmowe wejście opiekuna obejmuje ciepłe napoje (kawę i herbatę), słodki poczęstunek oraz obiad. 
Każdy dodatkowy opiekun płaci standardową stawkę dla grupy, w tym również za posiłki.

3.  Nauczyciele lub opiekunowie są zobowiązani do opieki nad grupą zorganizowaną w czasie 
przeznaczonym na edukacyjne gry terenowe, jak również w czasie wolnym, co oznacza, iż biorą 
odpowiedzialność za bezpieczne poruszanie się dzieci  po parku.

4.  Informujemy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, itp.), nie stanowią podstawy 
do udzielenia rabatu lub rekompensaty �nansowej.

5.  Ze względów logistycznych, duże grupy osób dzielone są na mniejsze. 
Maksymalna wielkość grupy korzystającej z Pakietu Rozszerzonego to 25 dzieci. Chodzi o to, aby dzieci miały 
możliwość pełnego uczestnictwa w przygotowanym programie lekcyjno-edukacyjnym.

6.  Nie ma ograniczeń czasowych do przebywania grupy na terenie Sadów,  
w godzinach pracy parku czyli 1000-1800.
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7.  Bezzwrotna zaliczka, jest wymagana tylko w dwóch przypadkach:
a) jeśli grupa uczestników wycieczki liczy powyżej 100 osób
b) jeśli termin wycieczki przypada na 1 czerwca czyli Dzień Dziecka oraz  +/- 3 dni od tego terminu
Wszystkie pozostałe przypadki bez zmian dokonują rezerwacji wycieczek tylko i wyłącznie na podstawie 
formularza rezerwacyjnego. Uwaga! Brak zaliczki oznacza, że wycieczka nie została zarezerwowana tak samo 
jak brak formularza rezerwacji wycieczki.

Zaliczka nie zostanie zwrócona jeśli grupa nie dojedzie  w umówionym dniu lub odwoła przyjazd jednak 
do dnia wycieczki pozostanie nie więcej niż 3 dni robocze. Jeśli umowa zostanie wykonana zaliczka zostanie 
zaliczona na poczet rozliczenia wycieczki.

Wysokość zaliczki:

• grupy od 15 do 60 dzieci - 500 zł  
• grupa od 61- 99 dzieci - 750 zł
• grupa powyżej 100 dzieci -1000 zł

8.  W przypadku konieczności odwołania wizyty Państwa grupy w naszym Parku  lub przełożenia jej 
na inny termin, bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie minimum 3 dni  od wyznaczonej daty 
na nr tel. 576 648 660 lub mailowo wycieczki@sadyklemensa.pl

9.  Informujemy, iż w okresie maj-czerwiec na terenie Parku często przebywa bardzo duża ilość dzieci i grup. 
Nasz personel będzie dokładać wszelkich starań, aby maksymalnie usprawnić i uprzyjemnić Państwa pobyt, 
ale muszą się Państwo liczyć w tym okresie z kolejkami do atrakcji. 

10. Prosimy pamiętać, że zapisy na wycieczki przyjmowane są na bieżąco i ich ilość cały czas się zmienia. 
Oznacza to, dla Państwa tyle, że na dzień rezerwacji przez Państwa wycieczki nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
ile wycieczek w tym samym dniu odwiedzi Sady.  Dlatego gorąco zachęcamy do rezerwacji terminów 
w kwietniu i pierwszej połowie maja oraz we wrześniu. Wówczas pogoda jest ładna, a na terenie jest mała ilość grup.

11. Prosimy o przygotowanie przy wejściu wydrukowanego formularza rezerwacyjnego oraz środków 
pieniężnych za całą grupę. Pozwoli to zminimalizować okres oczekiwania na wejście do Parku.

PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA 
DROGĄ MAILOWĄ ADRES: WYCIECZKI@SADYKLEMENSA.PL 

……………………………………………   
Data i podpis zamawiającego            

P O D S KA R B I C E  S Z L A C H E C K I E  1
WYC I E C Z KA @ S A DY K L E M E N S A . P L
W W W. S A DY K L E M E N S A . P L

( + 4 8 )  576 - 6 4 8 - 6 6 0

Znajdź nas również na
facebooku!

FB.COM/SADYKLEMENSA 3

Dane do przelewu:

Info Veriti Polska Sp. z o.o. OSI Sp.j.
Konto: 65194010763182585200000000


