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Економ тур на «OPEN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI»
м. Плешев, Польща

25.05.17-28.05.17
Львів – Краків – Плешев – Львів
Фінансові умови та терміни

до 25.04.2017

до 11.05.2017

відправлення документів на візу та передоплати з розрахунковим документом.
Для осіб з діючими візами - відправлення ксерокопії першої сторінки закордонного
паспорта з діючою візою та передоплати з розрахунковим документом.
Розмір передоплати:
35 € - без відкриття візи
75 € - при відкритті одноразової візи
90 € - при відкритті мультивізи
Для осіб з власними діючими Шенген візами, які виявили бажання взяти участь в
турі та відправлять передоплату після 12.05.2017, можливість участі в турі
розглядається під запит та вартість туру збільшується на 50 €.
відправлення заявок на участь у турнірі.

Повна оплата туру та оплата стартових внесків повинна бути здійснена під час реєстрації в день
виїзду зі Львова.

Вартість туру дізнавайтесь у тренера.
У вартість включено:
Послуги щодо оформлення та подачі заявки на участь у турнірі, а також представництво інтересів на
турнірі
Візова підтримка
Візовий сервісний збір (оплата послуг візового центру)
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
€,
що
є
актуальним
для
батьків спортсменів, супроводжуючих, вболівальників, туристів. Потрібно оплатити в день подачі
документів в консульській установі. Спортсмени, тренери та керівники клубів звільнені від сплати
консульського збору. В окремих випадках батьки спортсменів також звільняються від оплати.
Стартові внески за участь у змаганні: 15€ - індивідуальна категорія; 20€ – команда; 5€ - будь-які
зміни в день змагань.
Витрати тренера, пов'язані з виїздом на турнір, а також роботу тренера та супровід ним дітей під час
турніру, повинні оплачувати в індивідуальному порядку батьки спортсменів безпосередньо тренеру.

Консультації щодо виїзду та участі в турнірі за тел.: (067) 6708822
(Менеджер з продажу)
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Замовлення авіа перельоту в обидві сторони, трансфер.
Додаткове медичне страхування по програмі «Спорт» вартістю 33 грн. з однієї особи на одну добу.
Бонусна система 10+1
Тренер отримує знижку – кожен 11-тий учасник від одного клубу звільняється від сплати вартості
автобусного туру (візове питання вирішується в окремому порядку).
Повернення коштів
У випадку відмови клієнта від туру або відмови Консульства у видачі візи, доплачувати до повної вартості
туру не потрібно. Клієнту може повертатися частина передоплати: сума до повернення визначається,
виходячи з фактичних затрат стосовно клієнта, понесених на момент відмови.
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.
Консульство має право вимагати додаткові документи від заявника, а також особисту присутність в
консульській установі.
SPORT TOUR не дає 100% гарантій щодо відкриття візи та отримання замовленого типу візи, оскільки
рішення з цього питання приймає виключно консул.
Надаючи свої послуги в рамках візової підтримки, SPORT TOUR зробить усе можливе, щоб рішення
консула було позитивним.
SPORT TOUR не несе відповідальності за роботу консульських, митних та прикордонних служб, а
також за затори, ремонти на дорогах та погодні умови.
Учасник туру несе фінансову відповідальність за псування майна готелю та автобусу.
З метою особистої безпеки, заборонено відволікати водіїв під час руху автобуса та пересуватися по
салону.
Вживання алкогольних напоїв та паління в автобусі категорично забороняється.
Під час переїздів кожні 2,5-3 години будуть санітарні зупинки, де буде можливість придбати гарячі
напої та їжу.
Зупинки автобуса попередньо розраховані за програмою туру і здійснюються лише у передбачених
для цього місцях (крім екстрених випадків). Про місце, час і тривалість санітарної зупинки попередньо
повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням учасників туру не передбачені.
Спілкування учасників туру з керівником групи є виключно опосередкованим через тренерів.
Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено.
SPORT TOUR залишає за собою право вносити зміни в програму без зменшення загального обсягу та
якості послуг.
Шановні!
З метою запобігання непорозумінь та уникнення конфліктних ситуацій, просимо Вас уважно ознайомитись
із вище запропонованими умовами.

Консультації щодо виїзду та участі в турнірі за тел.: (067) 6708822
(Менеджер з продажу)
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Програма туру
1-й день

25 травня, четвер. Збір групи на автобусному паркінгу біля залізничного вокзалу м. Львова для реєстрації
та посадки в автобус*.

20:00 реєстрація. Реєстрація закінчується за 20 хв до відправлення
20:30 посадка в автобус
21:00 відправлення
* Під час реєстрації кожному тренеру видаються квитки з нумерацією місць в
автобусі. Прохання займати лише вказані місця на квитку і дотримуватись
чистоти та порядку під час подорожі в автобусі.

2-й день

26

травня, п’ятниця.

Ранкове прибуття у місто Краків.

Вільний час для прогулянки польським

містечком.
Розташований на півдні Польщі Краків є одним із найдавніших міст і перлиною національної
культурної спадщини. Це надзвичайне місто, що лежить над Віслою – найбільшою з польських рік,
приваблює туристів із усього світу. Тут розташувався знаменитий Вавель, резиденція, де відбувалися
церемонії коронації польських монархів; костьол Діви Марії з унікальним вівтарем роботи нюрнберзького
майстра Віта Ствоша; центральна площа Ринку – найбільша площа середньовічної Європи; Казімєж –
особливий мистецький район Кракова, у минулому окреме єврейське місто; Ягеллонський університет –
один із найстаріших університетів у Європі з відомим Collegium Maius.
Виїзд до міста Плешев.
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* Питанням безпосереднього розселення групи займається тренер, якому на
рецепції готелю видадуть відповідну кількість ключів від номерів. Прохання до групи
залишатись в автобусі доки тренер не скоординує розселення усіх учасників.
Готель пропонує 2-3-4-6-місні номери. Душ, WC в кожному номері.

Вільний час. Ночівля.
3-й день

27 травня, субота.

Сніданок. Виселення з готелю. Виїзд до спорткомплексу для реєстрації та участі в

турнірі. Після закінчення змагань виїзд в Україну. Нічний переїзд.

4-й день

28 травня,

неділя.

Повернення до Львова. Передбачається прибуття до Головного львівського

залізничного вокзалу до обіднього часу.
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- Два кольорових фото 3,5 x 4,5 cм: не скановане, чітке, чисте та контрастне,
видрукуване на папері високої якості на білому фоні, щоб обличчя займало 7080% фотографії. У разі, якщо дане фото вже використовувалось на візах
більше ніж шестимісячної давності – потрібно зробити нове фото.
-Закордонний паспорт та ксерокопія першої сторінки закордонного паспорту
та шенгенських віз за останні три роки. Паспорт повинен містити підпис та
бути дійсним щонайменше 3 місяці від дати закінчення дії візи. Закордонний
паспорт повинен містити щонайменше 2 чисті сторінки (призначені для візи). Паспорти приймаються
без додаткових обкладинок (напр. шкіряних, пластикових).
- У випадку наявності інших закордонних паспортів слід додати їх теж (оригінал і ксерокопія).
- Ксерокопія всіх сторінок (1-16) внутрішнього паспорта (всім особам, старшим 16 років) та
свідоцтва про народження (дітям до 18-ти років).
- Для студентів та учнів оригінал довідки з навчального закладу. У довідці вказати "Подається за
місцем вимоги". Обов’язковою є фраза про те, що адміністрація навчального закладу не проти виїзду
учня/студента закордон протягом року.
- Для працюючих довідку з місця роботи, на фірмовому бланку підприємства, з розбивкою заробітної
плати за останні шість місяців. Довідка повинна містити вихідний номер, контактний номер
телефону, печатку та 2 підписи - керівника і заступника (або головного бухгалтера, бухгалтера, зам.
директора, тощо). У випадку відсутності такої посади – фраза про те, що вона не передбачена.
Також повинна містити: посаду, термін роботи на даній посаді (якщо встановлено трудовим
договором – також кінцева дата);
підтвердження збереження посади;
час і мету подорожі;
кількість в’їздів;
- Довідка з банку про наявність відкритого рахунку з позитивним залишком (бажано від 5000грн), а
також виписка про рух коштів на ньому за останніх 3 місяці;
- Якщо заявник є неповнолітньою особою та подорожує в супроводі тренера – необхідний оригінал
нотаріально завіреної письмової заяви–згоди обох батьків на виїзд дитини на спортивні змагання в
період з 01.05.2017 по 01.05.2018, обов’язково вказавши: “до країн Шенгенської зони” (без переліку країн
слідування). У заяві слід зазначити, що усі фінансові затрати, пов’язані з поїздками дитини закордон,
вони зобов’язуються оплатити.
Нотаріальна заява-згода повинна бути виписана від обох батьків, навіть у випадку, якщо
неповнолітній їде в супроводі когось з одного з батьків або навіть в супроводі їх обох (вказується
фраза, що батьки не проти виїзду в супроводі когось з них самих та/або тренера.
У випадку, коли отримання згоди є неможливим – необхідно подати оригінал документа, який пояснює
причину відсутності згоди (напр. довідка матері-одиначки, оригінал свідоцтва про смерть або інший
документ). Нотаріально завірена письмова заява подається "у Консульські установи". Оригінал
нотаріально завіреної письмової заяви необхідно мати з собою для пред’явлення на кордоні.
- Якщо заявник є неповнолітньою особою - ксерокопія внутрішніх паспортів батьків, а також копії
дійсних віз у випадку спільної подорожі.
- Якщо заявник є неповнолітньою особою - оригінал довідки з місця роботи одного з батьків, де
вказана заробітна плата за останніх шість місяців та нотаріально завірена заява на
спонсорування подорожі(рекомендується додати фразу про спонсорування подорожі до нотаріальної
заяви-згоди на виїзд дитини закордон).
- Довідка про членство в клубі або федерації.
- Для спортсменів та тренерів – копії дипломів або грамот, а також посвідчення про присвоєння
спортивного звання, тощо.
Важливі примітки:
- Всі необхідні ксерокопії просимо подавати на окремих сторінках паперу формату А4.
Особиста явка всіх заявників, що є старшими 12 років до Консульської установи/візового центру є
обов’язковою. Також для неповнолітніх заявників обов’язковою є явка когось одного з батьків.
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