ZGŁOSZENIE-UMOWA
UDZIAŁU W REJSIE
ORGANIZATOR REJSU

DANE REJSU

Travel Dream Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 114, 34-450 Krościenko n.D
tel, +48 513-366-146; +48 513 06 06 36
fax +48 18-262-58-79
www.rejsymorskie.pl e-mail: biuro@rejsymorskie.pl

Nr rejsu

NIP: 7352855402, REGON: 122565176
KRS 0000422059 (Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście)

Trasa rejsu

Rodzaj
rejsu

v turystyczny

Kraj

v Chorwacja □ Grecja □ Korsyka

Nr r-ku bankowego: 65 1020 3466 0000 9002 0093 3580 Termin
Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Małopolskiego nr Z/33/2012
Ubezpieczenie Organizatora Turystyki - AXA 00.864.095

Transport

□ żeglarski (szkoleniowo-stażowy)

□ autokarowy: □ Warszawa □ Katowice
□ Wrocław
□ własny

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko

KALKULACJA CENY
Cena rejsu

Adres zameldowania
Adres do korespondencji

Dopłata za transport autokarem
Rabat / Dopłata
Razem cena
kwota

Telefon

data

E-mail
PESEL

Zaliczka

Seria i numer paszportu

□ gotówka KP nr ....................
sposób
płatności

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
(w przypadku zgłoszenia Uczestnika małoletniego)

(pieczęć i podpis osoby przyjmującej wpłatę)

□ przelew

Imię i nazwisko

kwota

Telefon

data

Seria i nr dowodu osob.
POZOSTAŁE USTALENIA

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

Pozostaje do
zapłaty

□ gotówka KP nr ....................
sposób
płatności

.................................................
(pieczęć i podpis osoby przyjmującej wpłatę)

□ przelew
Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z programem imprezy oraz ze stanowiącymi integralną część niniejszej umowy WARUNKAMI UCZESTNICTWA w rejsach
organizowanych przez Travel Dream Sp. z o.o. i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi
przepisów paszportowych i wizowych oraz informacjami dot. przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w rejsie.
Szczegółowy program imprezy, stanowiący integralną część niniejszej umowy zawarty jest w załączniku w postaci oferty Travel Dream Sp. z o.o. Wypełnienie niniejszego ZGŁOSZENIA-UMOWY przez Uczestnika jest równoważne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Travel Dream
Sp. z o.o. w celach marketingowych w zgodności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 133, pozycja 883. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Travel Dream Sp. z o.o. informuje, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji. Polisa jest do wglądu dla klientów biura w siedzibie w Krościenku n. Dunajcem, ul. Jagiellońska 114 od momentu wpłacenia zaliczki za imprezę
(zgodnie z rozdz. 3 art. 14 p. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych).
Prawdziwość powyższych danych Uczestnik (osoba zgłaszająca) potwierdza własnoręcznym podpisem.

DATA i PODPIS SPRZEDAWCY:

DATA i PODPIS UCZESTNIKA (osoby zgłaszającej):

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

