Kopia/Oryginał

Warszawskie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji

„Folwark Bródno”
Formularz zgłoszeniowy
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
1 Rodzaj zajęć 1):
2 Termin:
3 Godziny trwania:
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1 Placówka:
2 Adres:
3 Numer telefonu:
4 Adres e-mail:
5 Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
DANE DO FAKTURY:
1 Nazwa placówki:
2 Adres:
3 NIP:
4 Uwagi:

DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW WARSZTATU:
1 Liczba dzieci zadeklarowana:
2 Liczba dzieci w dniu wycieczki 2):
3 Wiek dzieci:
4 Liczba grup/klas (do 25 osób):
5 Liczba dzieci w grupie/klasie:
6 Liczba opiekunów do każdej grupy
(min. 2 osoby):
DODATKOWE INFORMACJE:
1 Uwagi (np. alergie dzieci, dodatkowe
atrakcje)
Skąd dowiedzieli się Państwo
2 o Folwarku Bródno?
DZIĘKUJEMY!
1)

Proszę wpisać wybraną opcję:
 3 lub 4 godzinna wycieczka zoologiczna lub botaniczna,
 1,5 godzinne warsztaty tematyczne (tematy zgodne z aktualną ofertą),
2)
Wypełnia animator w dniu wycieczki
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REGULAMIN
Prosimy o uważne przeczytanie.
1. Organizacją zajęć zajmuje się firma „PGR Bródno” Sp. z o.o.
2. Cena za realizację pełnego programu od jednego uczestnika to 40 zł.
3. Jako alternatywę proponujemy również warsztaty tematyczne:
- 90 minutowe warsztaty tematyczne w cenie 15 zł od uczestnika (tematy zgodne z aktualną ofertą),
4. Przy grupie mniejszej niż 15 osób kwota warsztatów tematycznych jest stała i wynosi 225 zł
5. Warsztaty można uzupełnić o jedną z dodatkowych atrakcji w cenie 5 zł od uczestnika za każdą
z wybranych aktywności (wybór danej opcji musi dotyczyć wszystkich uczestników wycieczki):


ognisko



przejażdżki konne

6. Grupa powinna mieć minimum 2 opiekunów.
7. Opiekunowie biorą czynny udział w warsztatach.
8. Grupy warsztatowe składają się maksymalnie z 25 osób. W przypadku gdy uczestników jest więcej, są
dzieleni na mniejsze grupy.
9. Warunkiem rezerwacji terminu warsztatów jest wypełnienie i odesłanie formularza zamówieniowego
oraz wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł przy wycieczce lub 50 zł przy warsztatach w przeciągu 7
dni od potwierdzenia terminu na numer konta 28 8015 0004 0194 6006 2002 0001 PGR „Bródno” Sp. z
o.o., ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa z dopiskiem „Wycieczka/warsztat+ nazwa placówki+
data i godzina zajęć”
10. Podczas rezerwacji należy podać planowaną liczbę dzieci. Ostateczną liczbę dzieci należy zgłosić
najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym zaplanowane warsztaty.
11. Zajęcia należy odwołać najpóźniej tydzień przed zaplanowanymi warsztatami. Jeżeli termin ten
zostanie przekroczony, zadatek przepada.
12. Opłata za przeprowadzone warsztaty przyjmowana jest po ich realizacji w kasie „Folwarku Bródno”
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
13. Za uczestników warsztatów uważane są wszystkie obecne dzieci, biorące udział w którejkolwiek
z aktywności podczas warsztatów.
14. Nauczyciele oraz opiekunowie grupy (max. do 5 osób na 25 dzieci) nie płacą za warsztaty.
15. Dzieci podczas wycieczek i warsztatów znajdują się pod opieką nauczycieli.
16. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie alergii dzieci
(z zaznaczeniem imion i nazwisk dzieci).
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w ustalonym scenariuszu wynikające z kondycji i energii
dzieci, jak również pogody.
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18. Odesłanie wypełnionego niniejszego formularza zamówieniowego jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na robienie zdjęć podczas wycieczki i warsztatów oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
ich w celach reklamowych przez firmę „PGR Bródno” Sp. z o.o. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody
prosimy o zapisanie tego w uwagach.
19. Wysłanie niniejszego formularza jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie treści informacyjnych
dotyczących oferty „Folwarku Bródno”.
20. W dniu przyjazdu grupy na teren Folwarku Bródno nauczyciel/ opiekun podpisuje u animatora
formularz

zgłoszeniowy,

który

został

przesłany

przez

placówkę

na

adres

mailowy

folwark.brodno@gmail.com, a tym samym potwierdza faktyczną liczbę uczestników.
21. W razie uwag dotyczących któregoś z punktów, prosimy zamieścić je w tabelce poniżej.

UWAGI

Podpis Koordynatora / Animator

Podpis Opiekuna/ Nauczyciel
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