
Zorganizowana grupa uczniów i studentów
FORMULARZ WYCIECZKA SZKOLNA

INSTRUKCJA : Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres grupy@besenova.com.pl Formularz traktowany jest jako zamówienie 
wycieczki szkolnej. Na miejsce do kasy należy zabrać voucher , który zostanie przesłany po opłaceniu zamówienia przelewem lub gotówką w 
Biurze Turystycznym KRAKUS +48 12 255 55 14. Firma Eurocom Investment s.r.o. oraz Biuro Turystyczne KRAKUS zastrzegają sobie prawo do 
zmiany ceny i warunków promocji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

(imię i nazwisko)..............................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu (nazwa i adres szkoły) .................................................................................................................................................................................................................

Dane osobowe w zakresie określonym w niniejszym formularzu i przekazane firmie Karol Tomczyk Biuro Turystyczne KRAKUS., z siedzibą w 
Krakowie, przy ul. Norymberskiej 10C/9, NIP 679-209-47-92, REGON 356518190 zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej ( dalej BT KRAKUS) jako zarządzającemu będzie firma BT KRAKUS jako operator przetwarzać w celu udzielenia preferencyjnych cen 
dla wycieczek szkolnych w rozumieniu obowiązującym przez BT KRAKUS w ośrodku Tatralandia, w czasie promocji i przez kolejnych 30 dni, w 
drodze ewidencjonowania danych osobowych, wyszukiwania danych osobowych przez firmę BT KRAKUS jako operatorem i wyłącznie do celów 
wymienionych na stronie internetowej www.besenova.com.pl, przy czym firma BT KRAKUS jako zarządca, przetwarzając dane osobowe jako 
zarządca postępuje w myśl ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z uzasadnionym interesem spółki BT KRAKUS.

Druh výletu

Bešeňová

Obiad 
Menu nr. 2

Obiad 
Menu nr. 4

Obiad 
Menu nr. 1

Obiad 
Menu nr. 3

Obiad 
Menu nr. 5

www.besenova.com.pl | grupy@besenova.com.pl | +48 12 255 55 14

Nazwa szkoły E-mail

Telefon

Termin wycieczki szkolnej

Pieczątka szkoły

Adres

Osoba odpowiedzialna

Liczba osób dorosłych 
(nadzór pedagogiczny)

Liczba uczniów
(kategoria 3-5,99 lat)

Oferta Wycieczek szkolnych dotyczy przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do 19,99 roku życia.

Ilość uczniów z podziałem na kategorie wiekowe:
Liczba uczniów
(kategoria 18-19,99 lat)

Łączna liczba
uczniów i studentów

Zamówienie wycieczki szkolnej (część obowiązkowa)

Liczba uczniów
(kategoria 6-11,99 lat)

Liczba uczniów
(kategoria 12-17,99 lat)


