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SEGÍTSÉG A JELENTKEZÉSI LAP ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ
A kirándulásra jelentkező utasnak egy két oldalas nyomtatványt kell kitöltenie, mellyel jelentkezik az utazásra.





Kérjük, hogy mindkét dokumentumot olvashatóan és nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
A kitöltött dokumentumokat a szülő (gondviselő) írja alá, 18. évét betöltött utas esetén az utas is aláírhatja.
Kérjük, mindkét dokumentumot írja alá a szürkével jelzett helyen!
A kitöltött és aláírt dupla oldalas lapot az utazást szervező pedagógusnak kérjük leadni a megbeszélt
határidőig.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
1. JELENTKEZÉSI LAP





A jelentkezési lapra kérjük, hogy az utazáskor érvényes úti okmány számát vezesse fel!
Amennyiben az utasnak a lap kitöltésekor nincsen érvényes okmánya, akkor ezt a részt hagyja üresen. Mihelyst
elkészül az utazáskor érvényes okmány, annak számát a pedagógusnak vagy az irodának legyen kedves
megadni!
Az iroda munkatársa a beérkezett jelentkezési lap alsó részén található adatokat kitölti. A lapot ezután
munkatársunk lebélyegzi, lefénymásolja és aláírja, majd a másolatot postázza az utazást szervező pedagógusnak,
aki azt átadja az utasnak. A jelentkezési lap (az utazási feltételekkel, az útlemondási feltételekkel, valamint a
választott programmal együtt) az iroda és az utas közötti utazási szerződésnek minősül.

2. NYILATKOZAT








A nyilatkozatot törvényi előírás miatt kell minden fizető utasnak kitöltenie. A nyilatkozat kitöltésének
elmaradása esetén a NAV az utazót mulasztási bírsággal sújthatja.
Kérjük, hogy a nyilatkozatra az „utas neve” részhez a diák nevét, az „alulírott” névhez a szülő (gondviselő) nevét
írja be.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében, a nem természetes személy által
fizetett utazási szolgáltatás árát 27% (huszonhét százalék) ÁFA terheli. A rendelkezésnek megfelelően céges
számlát (jogi személy, vagy egyéni vállalkozó) kizárólag úgy áll módunkban kiadni, hogy a részvételi díjon
felül az utas megfizeti az általános forgalmi adót is. Néhány esetben (külföldi belépőjegyek, illetve
repülőjegy értékesítése) az általunk kiállított számlák általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
A céges számlát nem igénylő utasok a három lehetőség közül az ELSŐ négyzetet jelöljék be, mert ők nem
adóalanyok, de utasok.
Az az utas, aki céges számlát kér, a HARMADIK négyzetet jelölje meg, majd adja meg a vállalkozás adatait!

