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Umowa o udział w imprezie turystycznej

DANE OSOBY ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ / ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………….
Tel:.............................................. E-mail:………………………………………………………….......
Ja niżej podpisany/a zgłaszam wymienione osoby do udziału w imprezie turystycznej i zobowiązuję się do uregulowania należności na
określoną umową kwotę świadczenia w terminie przewidzianym „Warunkami Uczestnictwa”.

UCZESTNICY:
Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

PESEL

Kwota

1
2
3

Suma:
Impreza turystyczna:
1.Nazwa: Obóz sportowo-rekreacyjny
2.Termin:11-20.08.2022 r .
3. Cena: 1999 zł
Wpłata przelewem na konto banku PKO BANK POLSKI: 06 1020 4391 0000 6202 0195 9535
Wpłata gotówkowa- podpis przyjmującego wpłatę
Wpłata I (g/p)

Data:

Wpłata II (g/p)

Data

Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie (w tym trasa, miejsce, data, godzina wyjazdu/ powrotu, czas trwania imprezy, jej
program oraz jakość i rodzaj oferowanych usług transportowych, hotelarskich, gastronomicznych i innych usług wliczonych w cenę)
zawiera “Program-Informacja o Imprezie Turystycznej”, będący jej integralną częścią.
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Na podstawie Umowy Generalnej nr 05.995.081 (wyjazdy krajowe) zawartych pomiędzy AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w
Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 a OBOZY I SZKOLENIA RELAX and SPORT Jakub Plesnar każdy uczestnik imprezy
turystycznej objęty jest ubezpieczeniem w trybie i na warunkach określonych w Umowie oraz w OWU indywidualne podróże
Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo może zostać objęty ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej.

□
□

□
□
□

□

Ja, niżej podpisany/a zapoznałem/am się z rodzajem i zakresem świadczeń imprezy turystycznej,
zakresem ubezpieczenia, ceną imprezy, OWU Ubezpieczyciela
Zapoznałem/am się z i akceptuje postanowienia „Programu- Informacji o Imprezie Turystycznej”,
„Warunków udziału w Imprezie Turystycznej”, „Najważniejszych informacjami o prawach Klienta”,
będącymi integralną częścią umowy.
W imieniu małoletniego Uczestnika wyrażam zgodę na postanowienia „Regulamin obozu z RELAX
and SPORT Jakub Plesnar
Oświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do udziału w imprezie turystycznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu
realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w celu podjęcia działań przez Organizatora
przed zawarciem umowy.
Wyrażam zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi przez podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców w celu
ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.
Jednocześnie zwalniam lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej w powyższym zakresie.
( *Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego)

□

Wyrażam zgodę na przesyłanie ofert marketingowych przez Organizatora za pośrednictwem operatora
pocztowego, drogą e-mailową oraz telefoniczną.
Organizator
……………………………….

Nabywca
….………………………………….

