
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NR .......... Z DNIA ....................

Organizator: Vogue Travel S.C.
ul. Za Bramką 9/5, 61-842 Poznań
tel..: 61 850 10 85, NIP: 7781465475
Zezwolenie nr 498, Polisa AXA nr 02.070.510
mbank 80114020040000340265690360

................................................

Impreza: Pieczątka biura sprzedaży

Termin:  

Kierunek:

Obiekt: , , 

Osoba zgłaszająca:  , , , 

Imię i nazwisko uczestnika Data ur. Adres Dane kontaktowe

1. , 

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autokaru. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać 
wypełnione karty kwalifikacyjne.

Świadczenia
Cena zawiera: Zakwaterowanie i wyżywienie 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek, realizację programu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, sprzęt 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć, , opiekę medyczną , ubezpieczenie NNW (10.000zł).

0 x 0,00 0,00 PLN

0 x 0,00 0,00 PLN

0 x 0,00 0,00 PLN

0 x 0,00 0,00 PLN

Wyliczenie należności 0,00 0,00 PLN

Kurs waluty (dzień podpisania umowy): 0,0000 PLN
Wyliczenie należności: 0,00 PLN (Kurs waluty mbank; dzień podpisania umowy) 

Typ wpłaty: przelew Pełna wpłata Kwota: 0,00 PLN Wpłata do: 30.11.-0001

Klient oświadcza, że zapoznał się oraz zgłoszone przez siebie osoby (uczestników) z warunkami uczestnictwa stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy oraz regulamin 
dojazdu stanowiący załącznik nr 2 i wyraża na nie zgodę.
Podpisując niniejszą Umowę -Zgłoszenie Klient oświadcza, że jest upoważniony przez pozostałych uczestników do zawarcia takiej Umowy. Klient oświadcza, że podane w 
niniejszej Umowie - Zgłoszeniu dane są prawdziwe. Vogue Travel sc nie odpowiada za kwestie wynikłe z powodu podania przez klienta fałszywych lub niekompletnych 
danych.

„Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem / zapoznałam się z 
treścią Warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych 
uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia.

W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie 
danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i 
modyfikacji danych”.

Dodatkowe informacje o sumach ubezpieczenia:

Polska - Grupowe ubezpieczenie NNW: NWU (uszczerbek w następstwie NNW) 10.000 PLN, NWI (inwalidztwo w następstwie NNW) 10.000 PLN i NWS (śmierć w 
następstwie NNW) 5.000 PLN.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Wyrażam zgodę na zachowanie 
i przetwarzanie moich danych osobowych tylko dla potrzeb realizacji umowy przez biuro organizatora zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Mam prawo do 
wglądu i korekty danych dotyczących mojej osoby.

ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO

.................................................................
data, podpis osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

.................................................................
data, czytelny podpis


