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UMOWA – ZGŁOSZENIE 

 
Zgłaszam udział w 11-dniowej pielgrzymce w terminie:  

03.09. – 13.09.2022 r. 

Gruzja, Armenia 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie oryginału „umowy – zgłoszenia” na wyżej 

wymieniony adres. Dodatkowo proszę o przekazanie kopii formularza „umowa – 

zgłoszenie” do sekretariatu PMK w Würzburgu, Virchowstr. 20, 97072 Würzburg, e-mail: 

info@pmk-wuerzburg.de, tel. 0931781514 lub tel. kom. 01792170371. Prosimy też o jak 

najszybsze przelanie na wskazane konto podanej przedpłaty.  

 

 

Cena pielgrzymki: 1430 Euro 

 

Nazwisko:……………………………………………………………….. 

Imiona: …………………………………………………………… (zgodnie z paszportem) 

PESEL: …………………………………………………. 

Nr dowodu os.: ..................................................... 

Nr paszportu: …………….…….…………, wydany dnia: ……………....…,  

ważny do: …………….….. 

Adres zameldowania: 

Kod Poczta: …………………………………………….. 

Ulica: ……………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………….. 

Adres e-mail: .......................................................................................... 

          

  

mailto:info@pmk-wuerzburg.de


Harmonogram wpłat:  

• I rata (wpisowe): 330 euro;  

• II rata 600 euro (do 28.02); 

• III rata 500 euro (płatane przelewem do 30.06 lub gotówką w dniu wyjazdu) 

 

 

ŚWIADCZENIA: 

• Zakwaterowanie: hotele***/****, pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 10 noclegów;                              

• Transport: samolot: Berlin – Kutaisi i Kutaisi – Berlin oraz autokar na terenie Gruzji i 

Armenii; ponadto transfer autokarem na lotnisko na trasie: Würzburg – Berlin i Berlin – 

Würzburg;  

• Wyżywienie: 10 śniadań (obfite – serwowane lub w formie bufetu) i 9 obiadokolacji; 

organizowane w hotelach lub w restauracjach z programem artystycznym;  

• Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz przewodnicy miejscowi; 

• Ubezpieczenie: koszty leczenia, NNW (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa); 

• Bagaż: podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach 40x30x20cm oraz bagaż rejestrowany 

do 20 kg. 

• Bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: ZAWARTE W 

KOSZTACH. 

• TFG – W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego każdy klient Biur Podróży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i 

Turystyki zobowiązany jest do zapłaty kwoty: 15 zł. Składna nie jest przychodem biura. 

Zawarte w cenie. 

• TFP – Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 

grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz 

Pomocowy, wszyscy Touroperatorzy imprez turystycznych działający na polskim rynku 

zobowiązani są do pobierania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Kwota: 15 

zł. Składka nie jest przychodem biura, tym samym nie podlega zwrotowi w momencie 

anulacji rezerwacji. Zawarte w cenie. 

• REGULACJE COVID – 19. Według stanu rzeczy na dzień 19.11 do wjazdu na 

terytorium Gruzji i Armenii obowiązuje szczepienie (unijny certyfikat COVID) lub test 

(PCR – wykonany na 72 godz. przed wylotem – płatny we własnym zakresie); Przed 

wylotem należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie: 

registration.gov.ge. 
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