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Silverado City sp. z o.o. ul. Cerekwicka 8, Bożejewiczki, 88-400
NIP : 5621783662, www.silveradocity.pl, silveradocity@wp.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRUPY ZORGANIZOWANEJ
NA WYCIECZKĘ JEDNODNIOWĄ DO SILVERADO CITY

Formularz należy pobrać ze strony www.silveradocity.pl, wypełnić, a następnie odesłać na
e-mail silveradocity@wp.pl.

Formularz można wydrukować, wypełnić i odesłać skan lub uzupełnić elektronicznie.

Pełna oferta wraz z opisem biletów znajduje się na stronie www.silveradocity.pl w zakładce
grupy zorganizowane.

1. Nazwa szkoły/ przedszkola, miejscowość

2. Data przyjazdu grupy

3. Liczba uczestników wycieczki

4. Numer kontaktowy do organizatora wycieczki

5. Kategoria wiekowa uczestników

6. Rodzaj biletu (wybrać jeden)
Srebrny bilet 45zł/os.
TAK / NIE

Złoty bilet 70 zł/os.
TAK / NIE

Przejazd kolejką turystyczną
(+ 10zł do ceny biletu)

TAK / NIE

Przejazd kolejką turystyczną

Dla wszystkich w cenie biletu.

Napad na pociąg
(+5 zł do ceny biletu wraz z przejazdem kolejką
- łącznie cena biletu 60zł)

TAK / NIE

Napad na pociąg
(w cenie biletu)

TAK / NIE
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7. Obiad dla grupy
TAK / NIE

Jeżeli tak, wybierz poniżej
RODZAJ OBIADU CENA/os. ZAZNACZ „X”
Rosół drobiowy z makaronem 9.00 zł
Zupa pomidorowa z ryżem/makaronem 10.50 zł
Zupa jarzynowa 11.00 zł
Nuggetsy 4 szt. Ziemniaki, surówka, sok 19.00 zł
Kotlet mielony, ziemniaki, surówka, sok 20.00 zł
Panierowane skrzydełka 4 szt., ziemniaki, ketchup, sok 20.00 zł
Filet z drobiu, ziemniaki, surówka, sok 21.00 zł
Kotlecik schabowy, ziemniaki, surówka, sok 21.00 zł
Pierogi 7 szt. (z serem, owocami, mięsem) dodatki, sok 21.00 zł
Frytki, ketchup 10.00 zł
Zapiekanka 9.00 zł
Hot-dog z parówką 10.00 zł
Hamburger 13.00 zł

Możliwość zamiany ziemniaków na frytki + 2zł do ceny obiadu.

8. Deser dla grupy
TAK / NIE

Jeżeli tak, wybierz poniżej
DESERY CENA/os. ZAZNACZ „X”

Lody (gałka) 5.50 zł
Gofry z cukrem pudrem 7.00 zł
Gofry z polewą 9.00 zł
Gofry ze śmietaną 10.00 zł
Gofry ze śmietaną i polewą 11.00 zł
Gofry ze śmietaną i owocami 12.00 zł
Gofry ze śmietaną, polewą i owocami 13.00 zł

UWAGI (np. preferencje żywieniowe, alergie pokarmowe)
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PŁATNOŚCI

Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłacenie zadatku w wysokości :
- grupa do 30 os. 300 zł
- grupa do 50 os. 500 zł
- grupa powyżej 50 os. 700 zł
w terminie 30 dni przed datą planowanego przyjazdu grupy.

Nr konta do wpłaty : 03 1090 1072 0000 0001 4192 4840 Santander Bank Polska

Tytuł przelewu : Data przyjazdu grupy oraz nazwa szkoły/przedszkola.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

BIURO Justyna Chutek 570 790 509
E-mail silveradocity@wp.pl


