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Програма поїздки: 

 

17 травня, середа  виїзд зі Львова о 23.00 

 

18 травня, четвер  приїзд до м. Будапешт,Угорщина. 

Поселення в готель. 

Реєстрація та зважування. 

Ночівля. 

 

19 травня, п’ятниця Перший день змагань. 

Ночівля  

20 травня, субота Другий день змагань. 

Ночівля. 

21 травня, неділя Фінальний день змагань. 
По завершенню нічний переїзд в 
Україну. 

22 травня, понеділок Прибуття до Львова в ранковий 
час. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Вартість поїздки: 

 

З проживанням в одномісному номері  –  270  євро 

З проживанням в двомісному / трьомісному номері  –  230  євро 

 

У вартість включено: 

 проїзд автобусом по маршруту Львів – Будапешт - Львів 

 проживання в готелі класу 3* в місті Будапешт 

 харчування на базі сніданків 

 візова підтримка  

 реєстрація учасників 

 медичне страхування з опцією «спорт» 

 щорічний внесок спортсменів до Всесвітньої Асоціації Організацій 

Кікбоксингу (WAKO) 

 

 

Окремо оплачуються стартові внески  за кожного 

учасника в кожній дисципліні 

 

 

Обов’язковою є купівля спортивного комплекту одягу 

національної збірної команди України з кікбоксингу , 

вартістю: 

 Тренер -   1740 грн. 

 Спортсмен – 1890 грн. 

 

 

 



Необхідні документи для відкриття угорської візи 

 

( ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА УМОВИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ ТА 

ДОПОВНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД НОВОВВЕДЕНЬ ТА ПРАВИЛ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА УГОРЩИНИ) 

Документи підготовлюйте безпосередньо перед датою відправки!!! 

 

1. Закордонний паспорт  або інший проїзний документ.  

 Паспорт повинен бути наданий в оригіналі (інші діючі 

закордонні паспорти також мають бути надані). 

 Копія всіх сторінок з відмітками, а також попередніми 

шенгенськими візами. 

 Не старше 10 років (продовжені паспорти не приймаються). 

 Термін дії паспорту повинен бути мінімально 3 місяці після 

закінчення терміну дії візи. 

 Паспорт повинен мати мінімум 2 (дві) вільні сторінки. 

У випадку наявності інших закордонних паспортів слід додати їх 

теж (оригінал та копії) 

 

2. Копія всіх сторінок з відмітками громадянського паспорта (всім особам 

старше 16 років) 

 

3. Дві кольорові фотографії. 
 

 Розмір 35 х 45 мм. 

 Білий фон. 

 Зроблена не більше 6 місяців тому назад. 

 

4. Підтвердження зайнятості / діяльності та доходів :  
 

 Для працюючих осіб - оригінал довідки з місця роботи, в якій 

вказана посада, заробітна плата за останні 6 місяців, дата 

прийому на роботу і затверджений період відпустки. У довідці 

має бути вказано ім'я і посаду людини, яка підписала довідку, 

реєстраційні та контактні дані компанії, а також довідка має 

бути завірена мокрою печаткою.  

 Для приватних підприємців - ліцензія, реєстраційне свідоцтво 

та остання податкова декларація. 



 Для пенсіонерів - пенсійне посвідчення та документ про розмір 

пенсії за останні 6 місяців 

 Для школярів - оригінал довідки з місця навчання 

  Для студентів- Довідка з місця навчання, з зазначенням 

факультету, курсу навчання та дати закінчення навчання. 

5. Підтвердження достатніх фінансових коштів для покриття витрат під 

час поїздки:  

 Банківський рахунок, який підтверджує достатність коштів 

(позитивний залишок від 5000 грн)  і транзакції за останні 3 

місяців. Банківська виписка надається в оригіналі та має бути 

завірена печаткою банку. 

6. Додаткові документи для дітей до 18 років, які подорожують самостійно 

або тільки в супроводі одного з батьків:  

 Письмова згода  обох батьків ( навіть якщо вони подорожують з 

дитиною) - документ повинен бути нотаріально завірений, 

подається оригінал і копія, а також має покривати увесь бажаний 

період дії візи. У разі якщо є тільки один опікун, потрібне 

свідоцтво про народження, судове рішення про опікунство, 

свідоцтво про смерть або інший документ, який підтверджує 

реальний стан речей.  

 Копія внутрішнього паспорту обох батьків. 

 Довідки з роботи та фінансові документи одного з батьків. 

 Свідоцтво про народження оригінал та копія (всім особам до 18 

років) 

 Для осіб до 21 року, що подають документи на візу, необхідно 

власний фінансовий документ тобто банківську довідку або ж 

нотаріально посвідчену розписку від батьків про те, що вони 

знаходяться на їхньому повному фінансовому утриманні разом з 

витягом по банківському рахунку та фінансовими документами. 

 

 

 Обов’язковою є особиста присутність кожного заявника при 

подачі документів. 

 

 

 

 



До 27.03.2017 – відправити заявку на участь -  скан копію першої 

сторінки  закордонного паспорта та вказати бажаний тип розміщення в готелі 

на адресу електронної пошти -  wako.kick.ukraine@gmail.com  

 

 

До 10.04.2017 – відправити всі необхідні документи для відкриття візи 

(кому необхідно) та передоплату у розмірі 150 євро, як гарантію участі в 

поїздці, Новою Поштою за адресою:  

м. Львів, відділення № 41  

Отримувач – Крістіна Костак 

Телефон: +38 050 557 99 07 

 

До 03.05.2017р – відправити повну доплату вартості поїздки Новою 

Поштою за адресою:  

м. Львів, відділення № 41  

Отримувач – Крістіна Костак 

Телефон: +38 050 557 99 07 

 

 

 

Детальна інформація за телефоном:   +38 050 557 99 07 

 
 

 

 

Президент НФКУ «ВАКО»                                          Павленко О.А. 
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