АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–1
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/71
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–2
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/72
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–3
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/73
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–4
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/74
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–5
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/75
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље одељења 7–6
На основу Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за избор агенције
састављене од родитеља чланова Савета родитеља и директора школе, организује се дводневна екскурзија за
ученике – 7. разреда Београд-Шид-Фрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци- Нови
Сад-Петроварадин-Ковачица-Београд у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду
у организацији туристичке агенције – „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости; смештај ученика у собама са 1/2, 1/3 и 1/4 кревета са
купатилом у хотелу Путник***; услуга на бази 1 пуног пансиона – вечера, доручак и ручак – класично послуживање
у хотелу; урачунате улазнице према програму и дискотеку; здравствену заштиту током 24 часа; услуге водича;
осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реализације аранжмана; гратис за одељењког
старешину; гратис за једног ученика по одељењу; 50% гратиса за једног близанца; трошкове накнаде за наставнике
по одлуци Савета родитеља (дел. бр 1196 од 13.9.2017.) у бруто износу од 800,00 динара (са обрачунатим порезима и
доприносима) по дану по детету (нето пратиоцу групе – одељењском старешини око 506,00 динара по детету по
дану); трошкови организације путовања и пратећих активности. (прилог - спецификација трошкова агенције)

ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 8 170,00 ДИНАРА плаћање у 7 месечних рата на
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 7. разред Нови Сад
Прималац: „Адмирал турс“, Бирчанинова бр.28, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) – 160-42000-79
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 318/76
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља овог одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1570 динара
10.11.2017.
ДРУГА РАТА
1100 динара
10.12.2017.
ТРЕЋА РАТА
1100 динара
10.01.2018.
ЧЕТВРТА РАТА
1100 динара
10.02.2018.
ПЕТА РАТА
1100 динара
10.03.2018.
ШЕСТА РАТА
1100 динара
10.04.2018.
СЕДМА РАТА
1100 динара
10.05.2018.
За родитеље – сачувајте део сагласности који задржава родитељ, како бисте имали увид у динамику
плаћања и податке на уплатници. Ове информације, спецификација и Општи услови путовања биће
и на сајту школе.
* * ПОТРЕБНО ЈЕ у што краћем року – предате САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања
ученика, потврде термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом. Уплате рата
извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање, након информације од старешине да има
довољан број пријављених. Уплатницу након уплате доставити старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један
примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату рате. (остаје родитељима).
(овде исећи)------------------------------------------------------- (овде исећи)

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ (вратити одељењском старешини):
На основу Годишњег плана рада ОШ ’’Иво Андрић’’ и важећег Правилника, а по одлуци Комисије за
избор агенције састављене од родитеља чланова Савета родитеља 7. разреда и директора школе, организује
се дводневна екскурзија за ученике седмог разреда у периоду 29-30.04.2018. године у организацији
туристичке агенције ,,Адмирал турс''. Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за
екскурзије (налазе се на сајту школе).
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 8.170,00 динара иде на дводневну екскурзију Београд-ШидФрушкогорски манастири-Сремска Каменица-Сремски Карловци-Нови Сад-Петроварадин-КовачицаБеоград у термину 29.-30.04.2018. са спавањем у хотелу Путник*** у Новом Саду и да ћу се придржавати
динамике плаћања. (заокружите одлуку)
ДА
Датум:___________;

НЕ
Потпис родитеља:____________________________;

