АНКЕТНИ ЛИСТ за ученике/родитеље петог разреда
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 за ученике петог разреда прва
од две једнодневне екскурзије:
Београд-Свилајнац, посета научном парку-Ресавска пећина-манастири Манасија и Раваница-Београд,
17.11.2018. године
у организацији туристичке агенције – „Октопод Травел“, Бојанска 7, Београд.
Програм путовања
Планирани полазак испред школе у 8 часова. Путовање аутобусом у правцу Младеновца и Свилајнца. Долазак у
Свилајнац у преподневним сатима и организовано разгледање Природњачког центра. Наставак пута до Ресавске
пећине. Долазак на простор Ресавске пећине, краћи одмор и разгледање пећине. Након тога одлазак до Лисина и
разлгедање водопада Велики Бук. Повратак у Деспотовац, ручак и одлазак до манастира Манасија. Обилазак
манастира и повратак у Београд. Долазак испред школе око 19h.
Цена аранжмана обухвата (наведено у понуди од стране агенције):
-Превоз аутобусима туристичке класе до 5 год. старости
-Гратис за наставника по одељењу и гратис на 10 плативих ученика по одељењу; попуст за близанце и децу радника
школе
-Ручак у ресторану „Ресава“ у Деспотовцу око 15h ( супа/чорба, месо са прилогом, сезонска салата, хлеб, колач или
сок-класично послуживање)
-Улазнице и прилоге за обиласке (манастир Манасија, Природњачки центар, Ресавска пећина, водопад Бук)
-Лиценцирани водич-један аниматор
-Осигурање ученика и наставника током путовања
-Трошкове аранжмана (организација аранжмана и трошкови платног промета)
-Трошкове накнаде за наставнике по одлуци Савета родитеља, дел. бр 1214 од 13.9.2018. (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)
ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 3080,00 ДИНАРА уз плаћање у 3 рате
Уплатилац : уписати име и презиме УЧЕНИКА
са сврхом уплате – екскурзија 5. разред
Прималац: „Октопод Травел“, Бојанска бр. 7, Београд
Жиро-рачун агенције (рачун примаоца) - 200-2251040102872-18
Позив на број (ОБАВЕЗНО УПИСАТИ): 23670
Родитељи потписују Уговор са агенцијом, преко представника Савета родитеља одељења.
БРОЈ РАТЕ
ИЗНОС РАТЕ
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА
1080 динара
22.10.2018.
ДРУГА РАТА
1000 динара
16.11.2018.
ТРЕЋА РАТА
1000 динара
16.12.2018.
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 – предати САГЛАСНОСТ одељењском старешини због бројног стања ученика, потврде
термина, организације и на време сачињавања Уговора са агенцијом закључно са петком, 19.10.2018. Уплате
рата извршавати до термина предвиђеног динамиком за плаћање. Уплатницу након уплате доставити
старешини. Молимо Вас да и Ви чувате један примерак уплатнице јер то ће бити доказ да сте извршили уплату
рате.
(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 5. разреда и директора школе, организује се једнодневна
екскурзија за ученике петог разреда 17.11.2018. године у организацији туристичке агенције „Октопод Травел“.
Потврђујем да сам упознат сам са програмом и општим условима за реализацију екскурзије.
Сагласан сам да моје дете _____________________________________ из одељења _______ по понуђеном
програму и условима и укупној цени од 3080,00 динара иде на једнодневну екскурзију Београд-Свилајнац, посета
научном парку-Ресавска пећина-манастири Манасија и Раваница-Београд, 17.11.2018. године и обавезујем се да
ћу поштовати динамику плаћања.
ДА
НЕ
Датум:___________;

Потпис родитеља:____________________________;

