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                    Консультації щодо виїзду та участі в турнірі за тел.: (067) 6708822  

(Ліля) 

                                                         5th CENTRAL POLAND OPEN - KARATE WKF 

                                                                                   19-20.05.2018 

                                                                                 Плешев,Польща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 
17.05. 

Чт. 

Збір групи на паркінгу поблизу залізничного вокзалу м. Львів. 
21:00 - відправлення групи.  
Перетин україно-польського кордону. 

 

День 2 
18.05. 

Пт. 

 
Прибуття до Плешева. 

    
 
Поселення в готель. Вільний час. Ночівля. 

День 3 
19.05. 

Сб. 

Сніданок. Виїзд до спорткомплексу для участі у турнірі.  
Після закінчення турніру повернення в готель. Вільний час. Ночівля. 

День 4 
20.05. 

Нд. 

Сніданок. Виселення з готелю. Виїзд до спорткомплексу для участі у турнірі.  
Після закінчення турніру виїзд на Україну. 
Нічний переїзд до Львова. 

День 5 
21.05. 

Пн. 

 
Прибуття до Львова. 
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                                                               Фінансові умови та терміни 

Важливо!: Повна оплата туру та оплата стартових внесків повинна бути здійснена під час реєстрації в 

день виїзду зі Львова. 

ЩОДО ВАТОСТІ ТУРУ ПРОХАННЯ УТОЧНЮВАТИ У ТРЕНЕРА. 

У вартість включено: 

 Послуги щодо оформлення та подачі заявки на участь у турнірі, а  також представництво інтересів на 

турнірі 

 Страховий поліс (лише для відкриття візи) 

 Проїзд автобусом євро класу 

 Проживання в готелі  

 Харчування на базі сніданків 

 Супровід групи протягом усього туру 

 
Додатково оплачуються: 

 Консульський збір при відкритті візи 35 Є, що є актуальним для  

батьків спортсменів, супроводжуючих, вболівальників, туристів. Спортсмени, тренери та керівники клубів 

звільнені від сплати консульського збору. В окремих випадках батьки спортсменів також звільняються від 

оплати. 

 Стартові внески за участь у турнірі:  індивідуальні категорії  -  U8-U14 – 12€; 

                                                                                                                             U16,U21, Seniors – 15€; 

                                                                                                                             Kumite Open - 18€. 

(Участь в Kumite Open можлива за участі в також в індивідуальному старті куміте) 

Важливі примітки:  

 SPORT TOUR не працює напряму зі спортсменами, їхніми батьками, супроводжуючими особами, 

тощо. Всі фінансові справи та організаційні питання вирішуються опосередковано через тренера, 

менеджера або представника клубу. 

 SPORT TOUR не несе відповідальності за роботу консульських, митних та прикордонних служб, а 

також за затори, ремонти на дорогах та погодні умови. 

 Автобусне обслуговування  у вільний час не передбачено. 

 SPORT TOUR залишає за собою право вносити зміни в програму без зменшення загального обсягу та 

якості послуг.  

З метою запобігання непорозумінь та уникнення конфліктних ситуацій, просимо Вас уважно 

ознайомитись із вище запропонованими умовами. 

 

 
 
 
 
 

до 10.05.2018 

- Необхідно надіслати передоплати з розрахунковим  документом. Особам з 
діючими візами або біометричними паспортами необхідно надіслати ксерокопії 
першої сторінки закордонного паспорта та копію діючої візи. 
Передоплата становить: 
  60 € - без відкриття візи; 
  75 € - при відкритті  візи. 
 Для осіб з власними діючими Шенген візами або біометричними паспортами, 

які виявили бажання взяти участь в турі та відправлять передоплату після 

10.05.2018, можливість участі в турі розглядається під запит та вартість туру 

збільшується на 50 €. 

до 14.05.2018 відправлення заявок на участь у турнірі. 
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  Перелік документів необхідних для відкриття візи 

1. ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ.  

Підписаний заявником закордонний паспорт, має відповідати 

наступним вимогам: 

- дійсний 4 місяці після дати останнього запланованого виїзду 

з території країн ЄС; 

- містить принаймні дві вільні сторінки (для віз) і виданий не 

раніше, ніж 10 років тому.  

- у випадку наявності інших закордонних паспортів, їх потрібно долучити до візової анкети 

(оригінали). Якщо попередні паспорти були здані або анульовані, необхідно надати внутрішній 

паспорт з відповідною відміткою його вилучення. 

2. ФОТОГРАФІЯ. 

Фотографія повинна відповідати наступним вимогам: 

- Повинна бути кольоровою та надрукованою на папері високої якості на білому фоні; 

- Повинна бути розміром 3,5 х 4,5 см; 

- Обличчя повинно становити 80% фотографії; 

3. Копія українського паспорту (всіх сторінок з відмітками), при подачі обов’язково мати оригінал. 

Увага! Усі копії повинні бути чітко видно, не затемнені, без чорних смуг або інших дефектів, 

пов'язаних з роботою принтера. Обов'язково повинна бути чітко видна прописка. 

ДЛЯ ДІТЕЙ до 16 років: копія свідоцтва про народження. 

4. ДОКУМЕНТИ ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЯВНИКА (всі документи є дійсними 1 місяць з 

моменту видачі): 

- оригінал довідки з місця роботи яка містить наступну інформацію: дані заявника, дату прийняття на 

роботу, посаду, заробітну плату за останні шість місяців, а також контактні дані організації (повна 

адреса та стаціонарний номер телефону компанії). Довідка повинна містити інформацію, що робоче 

місце на час поїздки зберігається, а також фразу: “Довідка видана для подання за місцем вимоги”. 

Довідку підписує директор підприємства і бухгалтер. 

- Довідка з банку про наявність та стан рахунку з розрахунком 45-50 Євро на один день перебування 

за кордоном. 

5.ДЛЯ СТУДЕНТІВ: 

1. Оригінал довідки з місця навчання; 

6.ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: 

1. Оригінал довідки з місця навчання. 

2. Копія українського паспорта (всіх сторінок з відмітками і штампами) матері і батька. 

3. Нотаріальний дозвіл від  батьків на виїзд дитини за кордон, якщо дитина їде в тур у супроводі 

одного з батьків або у супроводі третьої особи(тренера). 

- У нотаріальному дозволі обов'язково потрібно вказувати терміни і країни поїздки- Наприклад: «До 

Угорщини, Польщі та інших  країн Шенгенської Угоди в період з 01.09.2017 по 01.09.2018.», 

 а також інформацію про те, що  батьки беруть на себе повне фінансування дитини під час подорожі. 

- Копію документа, який підтверджує родинні зв'язки спонсора і того, кого фінансують; 

- Фінансове забезпечення на поїздку.(довідка з роботи, довідка з банку батьків) 

7.ДОВІДКА ПРО ЧЕНСТВО В КЛУБІ АБО ФЕДЕРАЦІЇ: 

-Для спортсменів та тренерів - копії дипломів та грамот, а також посвідчення про присвоєння 

спортивного звання, тощо. 
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