d) Wyżywienie: 4x śniadania, 5x obiad (składający się

z

co najmniej dwóch

dń

+

napój), 5x sęrwis kawowy zkawą i herbatą do wyboru i z ciastem (kazdego dnia jeden),

5 x obiadokolacja w tym: 1 kolacja biesiadna w restauracji praskiej (dania gorące tzw.
zimnapłyta, surówki do wyboru, napoje: kawa, herbata, sok, piwo),
na statku

z muzyką na żywo w czasie

lx

uroczysta kolacja

rejsu po Wełtawie (min.3 godziny z menu; dania

ciepłe do wyboru, zimna płyta, napój), 1

x kolacja grillowa z

wędzonym pstrągiem

i muzyką w Szklarskiej Porębie,
napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,
e) opiekę pilota

biutaprzez cńy

czas trwania

wycieczki

( przedstawienie w

terminie 5 dni

ptzedwyjazdem kopii legitymacji pilota),

fl Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki

( przedstawienie w terminie 5 dni przed

wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
g) Opiekę licencjowanego przewodnika po Pradze

(ż i 3 dnia wycie

czki * min. 8 godzin)

h) Bilety wstępu:

.

we wrocławiu: panorama Racławicka

Afrykarium

o w

Czechach: Krizikowa Fontana, Hradczany: Katedra Św. Wita, Stary Pałac

Królewski, B azylika Ś w. Jerze g o, Złota Uliczka z W ieżą D alib orĘ,

o
o

Adrszpach - skalne miasto zprzepłynięciem łodzią,

zamekksiąż (trasa książ barokowy zptzewodnikiem)

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomięrz naramienny, leki pierwszej
potrzeby),
2.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym
Powiatowego ZaRadu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku
budZetowym ( .dziń, tozdziń): Dział 852, Flozdziń 8.5295, § 4300, fuódła
finansowania: Środki z Funduszu Aktywności i Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wykaz Wykonawców, do których vłydziń zanawiający skierował zapytanie

ofertowe:
1) Centrum Podróży,,Koliber", ul. Chopina 7126,20-026 Lublin, biuro@e-koliber.pl,
Rehabilitacja Osób
2) Biuro Turystyczne TAIRON, Turystyka Aktyrłma

i

Niepełnosprawnych, Turka, ul. Berberysowa 2l2, żO,ż58Lublin,

wycieczki @tńron.pl,
3) Biuro Podrózy GULIVER, ul. Skłodowskiej 3,20-029 Lublin,lublin@8uliver.p1,
Travel, ul, Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna,
4) Biuro PodróZy Karol
biuro @karoltravel.pl,

