“GÓRALKA”
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
Katarzyna Zawartko
ul. Andrzeja Sołtana 6 lok. 15
01-494 Warszawa
NIP: 118–147–50–83
REGON: 146893499

Zgłoszenie na imprezę – umowa nr . . . . . . . . . .

Zawarta w dniu .................................................... pomiędzy “GÓRALKA” Biuro Usług Turystycznych Katarzyna Zawartko z siedzibą w
Warszawie ul. Andrzeja Sołtana 6 lok. 15, NIP 118-147-50-83, Regon 146893499, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1497, posiada Gwarancję Ubezpieczenia Organizatorów Turystyki o numerze 01.657.472
ważną na okres od 01.03.2014 do 28.02.2015 w AXA TUiR wymaganą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. “O usługach turystycznych”,
reprezentowanym przez Katarzynę Zawartko zwanym dalej Organizatorem,
a ………………………………………………………………………………………………………….................................................................................
reprezentowanym przez..............................................................…………………………………...........................................................
zwanym dalej Klientem.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy , wycieczki wg przedstawionej oferty/programu dołączonej/-ego do
umowy i stanowiącej/-ego integralną część umowy.
NAZWA IMPREZY: …………………………………………………………………………………….........................................................................
TERMIN: …………………………………………………………………………………………………..........................................................................
ILOŚĆ DNI: ……………………………………………………………………………………………............................................................................
MIEJSCE IMPREZY: …………………………………………………………………………………..........................................................................
MIEJSCE I GODZINA WYJAZDU: ……………………………………………………………………....................................................................
PILOT/OPIEKUN LOKALNY GRUPY: ……………………………………………………………………………………...................
NR TELEFONU DO PILOTA/OPIEKUNA GRUPY: ………………………………………………………………...................
CENA JEDNOSTKOWA: ……………………………. zł od osoby (przy minimum ………….. osobach uczestników).
CENA RAZEM: …………………………………………zł x……….. osób =……………………..zł
WYSOKOŚĆ I TERMIN ZALICZKI: …………………………………………………………………...................
POZOSTAŁA KWOTA ………………………………… PŁATNA DO ……………………………....................
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Wpłat (zarówno zaliczki jak i pozostałej kwoty) należy dokonać na konto Organizatora:
PKO BP S.A. 7/o w Warszawie, numer konta 31 1020 1185 0000 4102 0210 6797
Z podaniem w tytule wpłaty: imienia i nazwiska uczestnika/nazwy instytucji, terminu oraz nazwy wybranej imprezy.
LISTA UCZESTNIKÓW: wg załącznika w ilości …………… stron.
Pilot/opiekun lokalny Organizatora decyduje o trasie przejazdu autokaru oraz o miejscach parkingu w porozumieniu z
kierownikiem wycieczki z ramienia Klienta.
Organizator przyjmuje odpowiedzialność za sumienną realizację wycieczki zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Usługach
Turystycznych z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r nr 223 poz. 2268), oraz ofertą/programem i
świadczeniami zawartymi w umowie.
Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych (ustawa z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833) i oświadcza, iż dane te będą wykorzystane
wyłącznie do realizacji danej imprezy turystycznej i nie będą udostępniane na zewnątrz.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami.
Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, przez sąd powszechny.
Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z ofertą/programem, która/który jest integralną częścią umowy i składa się z ……….
stron.
Klient zobowiązuje się do współdziałania przy realizacji wycieczki/wyjazdu z pilotem opiekującym się grupą.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………….………………………………

………………………………............

Podpis Organizatora

Podpis Klienta

Prawdziwość powyższych danych, OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA akceptuję własnoręcznym podpisem oraz upoważniam Organizatora do
wystawienia faktury bez mojego podpisu. Wiadomo mi, że pełne warunki ubezpieczenia AXA dostępne są na stronie www.axa.pl w zakładce oferta dla
firm/ubezpieczenia korporacyjne. Zobowiązuje się do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. Zgadzam się na przetwarzanie i
wykorzystanie moich danych osobowych oraz osób mi towarzyszących do celów związanych z obsługą ubezpieczeniową, zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833).

…………………………………………….. dn. ………………………………

...………………………………………………………………………………………………………………………………….
podpis Klienta (W imieniu osób niepełnoletnich podpis składają rodzice lub opiekunowie prawni)

Zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz osób mi towarzyszących do celów marketingowo-promocyjnych, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833). TAK / NIE

…………………………………………….. dn. ………………………………

...………………………………………………………………………………………………………………………………….
podpis Klienta (W imieniu osób niepełnoletnich podpis składają rodzice lub opiekunowie prawni)
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