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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa Szkoły: 

 

Adres: 

 

Osoba do kontaktu: 

 

Dane kontaktowe:  

e-mail: 

telefon: 

 

Informacje dotyczące uczestników wycieczki:  

Szacowana liczba uczestników: 

Wiek uczestników: 

Szacowana liczba opiekunów: 

Specyfika*: 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące dotychczasowych 

wycieczek: 

Odwiedzone miejsca: 

 

 

Długość: 

 

Informacje dotyczące miejsca docelowego i 

trasy wycieczki:  

Ogólny charakter wyjazdu:  

przyrodniczy (atrakcje tj. ogród zoologiczny, 

palmiarnia, las, natura etc.) 

kulturowo - poznawczy (atrakcje tj. zabytki, 

miasta, muzea etc.) 

sportowy (atrakcje tj. stadiony, aquaparki, 

park trampolin, zajęcia sportowe etc.) 

integracyjny (atrakcje tj. gry integracyjne, 

zabawy motywacyjne, gry zespołowe) 

interaktywny (atrakcje tj. gra miejska lub 

terenowa, escape room, park nauki, warsztaty 

kulinarne) 

inny  

Dopuszczalny środek lokomocji: 

autokar 

rower  

pociąg 

rajd pieszy  

środki komunikacji miejskiej  

mieszany  

Ogólna intensywność programu:  

spokojna (mało zwiedzania)  

intensywna 

bardzo intensywna  

Pożądany cel wycieczki:  

wybrzeże Bałtyku  

góry 

miasto jakie? (wpisz) 

rajd rowerowy 

wystarczy odznaczyć (kliknąć)
interesujący kwadrat
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rajd terenowy pieszo 

inny  

Oczekiwane miejsca na trasie (wpisz miejsca, które 

muszą być uwzględnione w programie):  

 

 

 

 

Oczekiwana długość pobytu:  

1 dzień 

2 dni 

3 dni 

dłuższy (wpisz)  

 

Forma wyżywienia:  

bez wyżywienia 

śniadania 

śniadania i obiadokolacje 

pełne (śniadanie, obiad, kolacja)  

obiad w dniu powrotu 

 

Akceptowalny koszt na uczestnika:  

do 80zł 

od 81 do 100zł 

od 101 do 200zł 

od 201 do 300zł 

od 301 do 400zł  

powyżej 400zł  

Dodatkowe elementy uatrakcyjniające:  

ognisko 

dyskoteka 

gra terenowa 

gra miejska 

inne  

 

Bezpieczeństwo:  

kamizelki  

czapeczki  

wizytówki  

chusty  

inne 

 

Sport i rekreacja:  

piłka nożna 

piłka siatkowa  

koszykówka 

nornic walking  

gry rekreacyjne  

inne 

 

Najwcześniejsza godzina wyjazdu: (wpisz) 

 

Najpóźniejsza godzina powrotu: (wpisz) 
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Inne istotne informacje wyżej nie wymienione**:  

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe informacje pomogą nam zaplanować wyjazd odpowiadający w pełni Państwa oczekiwaniom. 

Zostanie on wysłany na podany adres kontaktowy (email), adres szkoły lub przedstawiony podczas spotkania. 

Wysłany program podlega dalszym modyfikacjom i zmianom zgodnie z Państwa życzeniami. 

Wypełniony formularz prosimy o przekazanie osobiście pracownikowi biura tourlider bądź wysłanie w 

formie elektronicznej na adres kontakt@tourlider.pl 

 

Z poważaniem,  

zespół tourlider 
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