Podczas organizowanych przez nasze Biuro kolonii letnich i obozów młodzieżowych zarówno
w kraju jak i poza jego granicami, kładziemy duży nacisk na „Bezpieczne Wakacje” naszych
dzieci, zwracając szczególną uwagę na:
–

wybór atrakcyjnego miejsca pobytu z uwzględnieniem warunków bytowych i żywieniowych.

–
–

sprawdzenie czy obiekt spełnia warunki ( posiada zezwolenie ) na przyjęcie dzieci i młodzieży

–
–

zapewnienie: przewodników, pilotów, ratowników wodnych oraz opieki medycznej.

–
–

dobór odpowiedniej kadry pedagogiczno - wychowawczej

–
–

ubezpieczenie uczestników kolonii/obozu

–
–

zapewnienie bezpiecznego przejazdu na miejsce oraz podczas organizowanych wycieczek.

–
–

organizację atrakcyjnego i zróżnicowanego pod względem edukacji programu pobytu

–
–

zgłoszenie placówki kolonijno-obozowej do miejscowego Kuratorium Oświaty i Wychowania

–
–

wykonanie usługi zgodnie z należytą starannością wynikającą z długoletniej praktyki jaką
posiada Biuro w organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Biuro Podróży „ Eurus ” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 19 lok.1
rozpoczęło działalność gospodarczą w branży turystycznej na podstawie Wpisu do Ewidencji
Działalności Gospodarczej pod numerem 730 z dnia 15.04.1989 r.
Zgodnie z art.4 ust.1 o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. B.P. „Eurus”
na podstawie koncesji/zezwolenia organizatora i pośrednika turystyki Nr 0840 udzielonego przez
Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego w dniu 18.05.2000 r. zostało z urzędu wpisane do Rejestru
Organizatorów i Pośredników Turystycznych województwa Warmińsko – Mazurskiego pod nr 14

ZAŚWIADCZENIE Nr 14/0840/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
B.P.„Eurus” posiada zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych; Gwarancję Ubezpieczeniową
zabezpieczającą należyte wykonanie umów zawartych w okresie obowiązywania polisy.
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zgodnie z & 5.1
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.12.2005 r. dokonał wpisu do centralnej księgi
ewidencji wydając odpis dokumentu z dnia 08.01.2008 r. pod nazwą:

Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Na podstawie wymienionych dokumentów Biuro Podróży„EURUS” z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Dąbrowszczaków 19 lok.1 prowadzi działalność: Organizatora/Pośrednika turystyki.

