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УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО – ДЕКЛАРАЦИЯ  

до родител / настойник / попечител/ лице, което полага грижи за детето 

До г-н/г-жа:  

Родител / настойник / попечител / лице, което полата грижи за детето 
Предлагаме на Вашето внимание:: 

I. Оферта (програма) 

II. Декларация за съгласие за участие на детето / ученика в туристическото пътуване 

III. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на детето / ученика по време на туристическото 
пътуване. 

 

I. ОФЕРТА за летен лагер Синьо лято – СОК Камчия 

Период:  от 17.06.2019г. до 24.06.2019г. 

1. Групата пътува по маршрут: София – Велико  Търново – Варна – СОК Камчия -  Варна – Велико Търново - София 

1.1 Начален пункт (час и място на тръгване): 134 СУ, 7.00 часа 

1.2 Краен пункт (очаквано време на пристигане): СОК Камчия, Камчия, 13,30 часа 

1.3 Час и място на тръгване от крайния пункт: СОК Камчия, Камчия, 14,00 часа 

1.4 Очаквано време на пристигане в крайния пункт: 134 СУ, 20.30 часа 

2. Настаняване на групата/брой нощувки: СОК Камчия, 2*, Камчия / 7 нощувки 

3. Хранене на групата: Ресторант СОК Камчия, 2*, 7 закуски, 7 обяда, 7 междинни закуски, 7 вечери – блок маса 

4. Транспортът е наземен и ще се осъществи с автобус:  

5.  Децата /учениците са застраховани със застраховка: „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ 

със ЗАД „Армеец“. Лимит на застраховката: 1000 лева, за срок от 00:00 ч. на 17.06.2019 до 24:00 часа на 24.06.2019. 

Общо  8 дни.  

6. Пътуването се организира с туроператор Лоял Травел ЕООД, гр. София, бул. Мария Луиза 51, ЕИК: BG200255476, 

притежаващ Удостоверение за регистрация №: РКК-01-6176 и застраховка „Отговорност на Туроператора “ № 

1810013150000662785 , валидна до 27.07.2019г.  

7. Цена: 545.00 (Пет хиляди четиридесет и пет ) лева. 

7.1 Цената включва: Транспорт с лицензиран автобус, медицинска застраховка ЗАД Армеец „Медицински разходи 

при болест и злополука на туриста“ с покритие 1000 лева, входни такси, беседи на посещаваните обекти – 

Астрономически център и Планетариум, образователна и анимационна програма, педагогическо обслужване, 

медицинско обслужване в комплекса съобразно застраховка, ДДС. 

7.2 Цената не включва: Застраховка отмяна на пътуване и разходи от личен характер.  

8. Срок за предаване на декларацията и инструктажа в канцеларията на училището: 29.03.2019г. 

9. Начини на плащания: на една или две вноски 

8.1 През сайта и резервацията чрез виртуален пос терминал 

8.2 По банка: Банкови сметки на Туроператора: Лоял Травел ЕООД,  

Прокредит Банк АД BG93PRCB92301046415514 – в лева; , BIC: PRCBBGSF 

Обединена Българска Банка АД, IBAN: BG11UBBS80021057967420 – в лева, BIC: UBBSBGSF 

8.3 На каса в офиса на Лоял Травел ЕООД София, 1202, бул. Кн. Мария Луиза 51 тел. +359 2 460 47 47 

9. Срокове за плащане: 1 - ва вноска (сума и срок): 250.00 (Двеста и петдесет) лева, платими до 10.04.2019г.  

2 - ра вноска 295 (Двеста и деветдесет и пет) лева, платими до 17.05.2019г. 

10. Лоял Травел ЕООД препоръчва сключване на допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване“, която 

гарантира възстановяване на заплатената сума по договор 100% при невъзможност на детето да се включи в 

пътуването по медицински причини. Тази застраховка, може да бъде сключена и заплатена до 5 дни от внасянето 

на депозита. Стойността и зависи от сумата и броя дни до пътуването. Автоматично се изчислява от 

системата на застрахователя ЗАД Армеец / премията варира от 2 до 3,5 % от цялата сума/. 

11. Децата/учениците трябва да носят: Храна за закуска и обяд първия ден/ Сандвичи, плодове, вода/ 


