
Biuro Podróży Misja Travel
ul. Strzelecka 34/10 61-846 Poznań

+48 796 000 190     NIP 911-185-65-71
www.misjatravel.pl   biuro@misjatravel.pl

Nr konta:
96 1090 2415 0000 0001 1522 0190

FORMULARZ UMOWY-ZGŁOSZENIE
– wypełnić drukowanymi literami

NAZWA  I  TERMIN WYCIECZ-
KI

 Pielgrzymka do Rzymu 5-9.02.2016

CENA IMPREZY 1 640 zł + 90 Euro (zbierane na miejscu)

PŁATNOŚĆ Zaliczka  600 ZŁ W dniu
Podpisania 

umowy
Dopłata 1 040 W dniu 5.01.2016

RODZAJ POKOJU Pokój 2/3 osobowy 

DANE KLIENTA UCZESTNIK 1 UCZESTNIK 2 UCZESTNIK 3

IMIĘ I NAZWISKO
(zgodnie z dokumentem)

  

DATA URODZENIA    

ADRES ZAMIESZKANIA Z KO-
DEM   

NUMER I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO

   

DATA WAŻNOŚCI DOWODU 
OSOBISTEGO

   

NUMER TELEFONU    

E-MAIL

UWAGI DODATKOWE    

Klient zobowiązany jest do uiszczenia I raty za imprezę (w wysokości 30% łącznej ceny imprezy) w dniu podpisania 
niniejszej umowy-zgłoszenia, a pozostałą część (70% ceny imprezy) na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

OŚWIADCZENIE KLIENTA:

Klient zawierając Umowę, w mieniu własnym oraz zgłaszanych przez siebie uczestników imprezy, oświadcza i potwierdza że:

− zapoznał  się  i  akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Organizatora, które stanowią integralną część Umowy pomiędzy Organizatorem i  
Klientem; 

− został poinformowany o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o  
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, której Umowa dotyczy; 

− został poinformowany i zapoznał się z zakresem ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia),  
którym objęci są uczestnicy imprezy której Umowa dotyczy, jak również został poinformowany o możliwości zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia (rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia), w tym o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej;

− otrzymał przed zawarciem Umowy i zapoznał się z treścią  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal  Iduna Bezpieczne Podróże, w wersji  zatwierdzonej uchwałą Nr  
47/Z/2010 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. z dnia 30.08.2010 roku;

− zwalnia  lekarzy  prowadzących  leczenie  Klienta i  reprezentowanych przez  niego  uczestników imprezy,  objętych ubezpieczeniem Signal  Iduna Bezpieczne Podróże,  z  
obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie Signal Iduna Polska TU S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia;

− otrzymał od Organizatora informację o szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia na odwiedzanych w trakcie trwania imprezy turystycznej obszarach oraz o możliwości  
zawarcia umowy ubezpieczenia z tym związanej;

− stan zdrowia Klienta oraz stan zdrowia wszystkich reprezentowanych przez Klienta uczestników pozwala na udział w imprezie turystycznej, której umowa dotyczy. 

Ponadto Klient oświadcza, w mieniu własnym oraz zgłaszanych przez siebie uczestników imprezy, że (prosimy o zaznaczenie krzyżykiem, pierwsze pole obowiązkowe):

 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Klienta i danych reprezentowanych przez niego uczestników, przekazanych w niniejszej Umowie,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celach związanych z  
realizacją  Umowy  oraz  w  celu  prowadzenia  przez  Organizatora  działań  marketingowych  własnych  produktów  i  usług.  Klient  wyraża  zgodę  na  przekazanie  przez  
Organizatora danych osobowych  Klienta i  danych  reprezentowanych przez  niego  uczestników,  w zakresie  koniecznym dla  realizacji  postanowień  niniejszej  Umowy,  
podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Umowy w zakresie, w jakim wynika to z ich udziału w jej realizacji. Klient oświadcza, iż został poinformowany 
o osobie i danych kontaktowych administratora danych osobowych, celach zbierania tych danych, prawie dostępu do treści danych osobowych dotyczących Klienta i danych 
reprezentowanych przez niego uczestników oraz możliwości ich poprawiania, jak również o fakcie, iż przekazanie Organizatorowi przez Klienta ww. danych osobowych jest  
dobrowolne. 

 wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez MISJA TRAVEL Jan Olczykowski z siedzibą pod adresem: ul. Strzelecka 34/10, 61-846 Po-
znań, wpisanego do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 648, posiadającego NIP 9111856571  
oraz REGON 021409164, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w imieniu 
własnym oraz reprezentowanych przez siebie uczestników.

..........................................................
Data i czytelny podpis przedstawiciela Organizatora z podaniem

 pełnionej funkcji

..........................................................
Data i czytelny podpis Klienta
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