
Uprzejmie informujemy, że jest możliwość zdeklarowania uczestnictwa w 

wycieczkach: 

 

Wiedeń - Ołomuniec – Brno 

Schőnbrunn, Hofburg, Kahlenberg, Graben - Kolumna Morowa, Opera Wiedeńska, Krypta 

Cesarska, Katedra Św. Stefana, Rynek - Hoher Markt, spacer wzdłuż Ringu, Złoty Pomnik 

Straussa    

Noclegi we Wiedniu lub w okolicy do 10 km. 

 

Termin: 29 sierpnia  – 1 września  2018 r.   (4 dni) 

 

Świadczenia zawarte w cenie:    

      -  realizacja programu 

      -  przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem 

      -  3 noclegi, w Hotelach *** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-

osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe 

      -  3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ 

      -  3 gorące obiadokolacje 

      -  opieka pilota 

      -  przewodnik miejscowy 

      -  opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe 

      -  koszty rezerwacji grupowych 

      -  ubezpieczenie NNW  i  KL       

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie ! 

 

 

Lwów – Drohobycz – Truskawiec – Żółkiew   

Noclegi we Lwowie 

 

Termin: 5 września – 8 września  2018 r.   (4 dni) 

 

Świadczenia zawarte w cenie:    

      -  realizacja programu 

      -  przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem 

      -  3 noclegi, w Hotelach *** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-

osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe 

      -  3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ 

      -  3 gorące obiadokolacje 

      -  opieka pilota 

      -  przewodnik miejscowy 

      -  opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe 

      -  koszty rezerwacji grupowych 

      -  ubezpieczenie NNW  i  KL       

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !  

 

 

Organizację zaplanowanych wyjazdów uzależniamy od liczby  zgłoszeń. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekcji Socjalnej  ul. Marcinkowskiego 2-6, piętro 4, 

pokój 

4A 113 dnia 10.05.2018 r. od godz. 7:30. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy wyłącznie na podstawie wniosku. Opłata rezerwacyjna w wysokości 500zł/osoby. 

 

Brak wpłaty rezerwacyjnej w terminie 3 dni od daty pobrania polecenia wpłaty jest 

równoznaczne z 

rezygnacją z wyjazdu i ze skreśleniem z listy uczestników. 

Data  dokonania  zapisu  decydować  będzie o kolejności zajmowania  miejsc w autokarze. 



Opłata rezerwacyjna pomniejszać będzie odpłatność za uczestnictwo w wycieczce i nie 

podlega 

zwrotowi.  

Dodatkowo informujemy, iż rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce na 30 dni przed terminem 

jej 

rozpoczęcia nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty w sytuacji nie zgłoszenia się innych 

pracowników. 

Osoby, które dokonają zmiany uczestnika wycieczki na inna osobę nieuprawnioną do 

korzystania ze 

środków ZFŚS  tracą możliwość dofinansowania i prawo do zapisów na wyjazd dotowanego z 

ZFŚS 

na okres 2 lat. 

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Sekcji Socjalnej lub do pobrania ze strony 

    https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-wycieczki 

 

 

https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-wycieczki

