
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYCIECZKI GRUPOWEJ 
DO EKO PARKU SADY KLEMENSA 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Data wizyty……………….Godzina……………………………  

Szkoła/przedszkole(nazwa i adres)   ………………….……….. 

Imię i Nazwisko zamawiającego ……………………………….. 

Adres e-mail  ……………………………………………….….…. 

Telefon kontaktowy  …………………………….……………….. 

Liczba dzieci   (…..) 

Liczba opiekunów gratis (1 opiekun na 10 dzieci)   (.….) 

Liczba dodatkowych opiekunów   (…..) 

 

PAKIETY GRUPOWE (wybrany pakiet zaznacz krzyżykiem) 
Pakiet podstawowy: Samodzielne zwiedzanie  

Pakiet rozszerzony: Całodniowa opieka przewodnika + Warsztaty (do wyboru)  

 

WARSZTATY dostępne tylko w pakiecie rozszerzonym 
(wpisz liczbę dzieci przy wybranym warsztacie) 

Liczba 
dzieci 

1. Fascynujący świat pszczół     

2. Fascynujący świat mrówek     

3. Jabłko + wyciskanie soków jabłkowych    

 

MENU DLA GRUP ZORGANIZWANYCH 
(wpisz liczbę posiłków) 

Ilość 
posiłków 

1. Frytki – 5 zł/osoba   

2. Kiełbaska z grilla – 5 zł/osoba  

3. Zupa pomidorowa z makaronem 5 zł/osoba    

4. Zestaw I : Nugetsy, Frytki, Surówka -15 zł/osoba   

5. Zestaw II : Zupa, II Danie , Kompot  - 16 zł/osoba      

6. Lody w kubeczku- 3 zł/osoba    

7. Posiłek własny    

 

SADOWE PAMIĄTKI (opcjonalnie) 
( wpisz liczbę pamiątek) 

Liczba 
pamiątek 

1. Firmowy drewniany eko magnes – 5 zł/szt.  (…..)  

2  Firmowy drewniany eko magnes + firmowy tekturowy eko długopis  - 7 zł/szt.  

 



 

WAŻNE INFORMACJE 

1.Ceny podane w formularzu są specjalnymi cenami dla grup zorganizowanych. Posiłki wymagają 

wcześniejszego zamówienia. Cała grupa powinna zamówić taki sam posiłek. Wpisana ilość obiadów 

powinna uwzględniać również obiady dla dodatkowych opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci posiłek 

dostaje gratis).  

2.  W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 10 dzieci oraz kierowca autokaru wchodzi 

gratis. Darmowe wejście opiekuna obejmuje ciepłe napoje (kawę i herbatę), słodki poczęstunek oraz 

obiad. Każdy dodatkowy opiekun płaci standardową stawkę dla grupy, w tym również za posiłki. 

3.  Nauczyciele lub opiekunowie są zobowiązani do opieki nad grupą zorganizowaną w czasie 

przeznaczonym na edukacyjne gry terenowe jak również w czasie wolnym, co oznacza, iż biorą 

odpowiedzialność za bezpieczne poruszanie się dzieci  po parku . 

4.  Informujemy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, itp.), nie stanowią podstawy do 

udzielenia rabatu lub rekompensaty finansowej. 

5.  Ze względów logistycznych, duże grupy osób dzielone są na mniejsze. Maksymalna wielkość 

grupy korzystającej z Pakietu Rozszerzonego to 25 dzieci. Chodzi o to, aby dzieci miały możliwość 

pełnego uczestnictwa w przygotowanym programie lekcyjno-edukacyjnym. 

6.  Nie ma ograniczeń czasowych do przebywania grupy na terenie Sadów, poza godzinami pracy 

parku czyli 10-18 od poniedziałku do piątku. 

7.  W przypadku konieczności odwołania wizyty Państwa grupy w naszym Parku lub przełożenia jej na 

inny termin, bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie minimum 3 dni od wyznaczonej daty 

na nr tel. 576 648 660 lub mailowo info@sadyklemensa.pl 

8.  Informujemy, iż w okresie maj-czerwiec na terenie Parku często przebywa bardzo duża ilość dzieci 

i grup. Nasz personel będzie dokładać wszelkich starań, aby maksymalnie usprawnić i uprzyjemnić 

Państwa pobyt, ale muszą się Państwo liczyć w tym okresie z kolejkami do atrakcji.  

9. Prosimy o przygotowanie przy wejściu wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji oraz środków 

pieniężnych za całą grupę. Pozwoli to zminimalizować okres oczekiwania na wejście do Parku. 

 
 
PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA MAILEM NA ADRES 
INFO@SADYKLEMENSA.PL 

 

 

……………………………………………    

Data i podpis zamawiającego 

mailto:info@sadyklemensa.pl

