
Formularz rezerwacyjny dla szkół 2019

MAJALAND KOWNATY  •  Kownaty 17  •  66-235 Torzym  •  Polska  •  info@majalandkownaty.pl  

Dane osobowe 

Nazwa szkoły: 
Klasa: 
Kategoria szkoły:   Przedszkole     Szkoła podstawowa    Liceum/Technikum
Adres: 
Kod pocztowy:     Miasto: 
Telefon: 
Osoba                odpowiedzialna: 
Dane płatnika: 
Osoba           kontaktowa: 
Adres     na            fakturze: 
Kod pocztowy:     Miasto: 
E-mail: 
Wiek uczniów:  Tytuł przelewu: 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, do kogo można kierować pytania i jakie prawa Ci przysługują, możesz znaleźć na 
stronie internetowej Plopsa: www.majalandkownaty.pl/pl/polityka-prywatnosci

Dane dotyczące pobytu

 dzień | data  /  /2019 | czas przyjazdu  :  | czas wyjazdu  : 

Dane dotyczące pobytu – Sprawdź na stronie www.majalandkownaty.pl dni i godziny otwarcia parku. Dokonując rezerwacji akceptujesz warunki sprawdź warunki  
sprzedaży na www.majalandkownaty.pl.

Transport:                Autobus            Samochód                 Inny: 

Zamówienie

Wejście (ważne tylko od 15 osób płacących za park, tylko w dni szkolne, stawka może ulec zmianie)

Uczniowie x 39,90 zł = zł

Opiekun(owie)* x 1,00 zł = zł

Dodatkowy opiekun(owie) x 39,90 zł = zł

 * 1 opiekun na 15 uczniów (szkoła) – 1 zł / 1 opiekun na 10 uczniów (przedszkole) – 1 zł

Posiłki
Hot dog menu: hot dog, frytki, woda, keczup/majonez x 19,99 zł = zł

Kids burger menu:  kids burger, frytki, woda, keczup/majonez x 19,99 zł = zł

Napoje x 4,99 zł = zł

Lody: Zapp/ Big Milk (standard) x 4,99 zł = zł

Projekty edukacyjne*
Klasa Ruch na Drodze x 1,00 zł = zł

Klasa pszczółki Maja x 1,00 zł = zł
*Pierwszy projekt edukacyjny jest bezpłatny, z drugiego projektu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł na osobę.

Suma zł

Metody płatności

Pełna kwota musi zostać przekazana na następujący numer konta co najmniej 10 dni roboczych przed terminem:

Bank Pekao:  PL60 1240 6218 1111 0010 5593 9026 – PKOPPLPW
lub uregulowana w dniu wizyty w jednej z naszych kas. W obu przypadkach można żądać faktury w kasie w dniu wizyty.

Rezerwacje należy składać na piśmie, co najmniej 15 dni roboczych przed dniem twojej wizyty.

POTWIERDZENIE PODPIS DATA

Faktura VAT 
   TAK        NIE


