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WYCIECZKI GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 
 

Przydatne informacje: 
 
 
 
PODPISANIE UMOWY: po potwierdzeniu liczby uczestników przez szkołę ATJ Lingwista 
przesyła wypełnioną umowę z danymi Biura jako organizatora oraz danymi szkoły. Zawarcie 
umowy wiąże się z wpłatą zaliczki w uprzednio ustalonej kwocie. Pozostała należność 
powinna zostać wpłacona nie później niż miesiąc przed wyjazdem. Wedle potrzeb grupy  
i czasu do wyjazdu ATJ Lingwista może rozłożyć płatność za wycieczkę na większą liczbę 
rat. 
 
 
FAKTURY DLA RODZICÓW: Każdy rodzic, po realizacji imprezy turystycznej, może 
otrzymać fakturę. Prosimy aby takie przypadki rodzicie zgłaszali przed wyjazdem grupy 
osobiście na adres e-mail: katarzyna.sonta@lingwista.org.pl, podając dane: Imię i nazwisko 
swoje oraz dziecka, adres zameldowania rodzica, na którego ma być wystawiona faktura, 
telefon kontaktowy oraz sposób odbioru faktury - osobiście czy pocztą na podany adres. 
 
 
UBEZPIECZENIE: Najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem niezbędne jest podanie 
kompletnej listy uczestników, tj. uczniów i opiekunów (imię, nazwisko, data urodzenia, adres 
zameldowania), w celu wystawienia polisy ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny (Signal 
Iduna Europa KL do 10.000 EUR, NNW do 15.000 PLN, BP 800 PLN) lub krajowy ( Signal 
Iduna NNW do 10.000 PLN). 
Uwaga! Prosimy zwrócić uwagę czy wśród uczestników znajdują się dzieci stale przyjmujące 
leki lub chorujące przewlekle, co można jednoznacznie określić mianem choroby przewlekłej. 
Dla takiej grupy ATJ Lingwista może zapewnić ubezpieczenie rozszerzone firmy Signal 
Iduna za dodatkową opłatą (cena zależna od kursu euro oraz długości wyjazdu). Prosimy 
zainteresowanych rodziców o bezpośredni kontakt z Biurem. 
   
 
SPECJALNA DIETA: 
Najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem prosimy o informację czy wśród uczestników 
znajdują się dzieci ze specjalną dietą. Dla wegetarian istnieje możliwość zamówienia menu 
wegetariańskiego.  
W przypadku dzieci z inną specjalną dietą (np.: bezglutenową), jeśli będzie taka możliwość 
ATJ Lingwista zapewni wymagane posiłki. W innym przypadku rodzic powinien zaopatrzyć 
dziecko  
w odpowiednie produkty. 
 
 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu. 
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