
 UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE
TURYSTYCZNEJ nr 000/2023

zawarta w dniu 

pomiędzy:
Biurem Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska z siedzibą w Murowanej Goślinie, 62-095, ul. Długa 9 lok. 6, NIP: 763-197-90-08,
posiadającym gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (dalej „Signal Iduna”)
nr M522874, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
pod numerem 758 zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym przez

a:

zwanym/ą dalej "Klientem". Klient zgłasza do udziału w imprezie jako Podróżnego własną osobę oraz następujących Podróżnych
(w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dn. 24.11.2017 r):

Impreza turystyczna i termin: 

Trasa:

Cena imprezy (na osobę):

PODRÓŻNY 1: PODRÓŻNY 2:

 • Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej - wariant ze
zwrotem 100%, RG+RGS - nie zamawiam

 • Zakwaterowanie w pokoju 1-os. - nie zamawiam

I rata 1 × 2000 = 2000 PLN płatna w dniu podpisania umowy (z uwzględnieniem ew.
ubezpieczenia kosztów rezygnacji)

II rata PLN płatna do: __.__.____

III rata USD płatna do: __.__.____ lub gotówką u pilota podczas imprezy
turystycznej

imię/imiona: nr paszportu:

nazwisko: data ważności paszportu:

data urodzenia:

adres: nr telefonu:

e-mail:

imię/imiona: nr paszportu:

nazwisko: data ważności paszportu:

data urodzenia:

adres: nr telefonu:

e-mail:

Zamawiam następujące świadczenia dodatkowe:

Harmonogram płatności:
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1. Płatność dokonywana jest na konto Organizatora w Alior Banku S.A. (kod SWIFT: ALBPPLPW) w zależności od waluty rozliczeniowej:

    • rachunek w PLN: 73 2490 0005 0000 4530 5196 7391
    • rachunek w USD: 21 2490 1057 0000 9901 6739 7392
    • rachunek w EUR: 65 2490 1057 0000 9902 6739 7392

Klient może dokonać płatności wyrażonej w walucie rozliczeniowej w złotych polskich po kursie sprzedaży danej waluty w NBP z dnia
dokonywania płatności.

2. Organizator oświadcza, że zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej nr M522874 oraz umowę generalną ubezpieczenia nr 207050
z Signal Iduna, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

3. Szczegółowy zakres świadczeń określony jest w Programie (załącznik nr 1 do Umowy) i Warunkach Uczestnictwa (załącznik nr 2 do
Umowy).

4. Minimalna liczba uczestników, przy której impreza będzie realizowana, wynosi 8 uczestników.

5. Klient przez dokonanie wpłaty ceny imprezy (części lub całości) albo podpisanie umowy oświadcza, że:
    • akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,
    • posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych Podróżnych,
    • zobowiązuje się uiścić pełną cenę imprezy za wszystkich zgłoszonych przez siebie Podróżnych,
    • otrzymał ogólne informacje 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,
    • otrzymał informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz
       o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
    • otrzymał informację o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia
       z tym związanego,
    • otrzymał potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, potwierdzenie zawarcia generalnej umowy ubezpieczenia na
       rzecz Klientów i standardowy formularz informacyjny,
    • otrzymał, zapoznał się i akceptuje: program imprezy, Warunki Uczestnictwa i Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych
       Osobowych - Szerokie Tory, które są integralną częścią umowy,
    • zobowiązuje się poinformować i przekazać wszystkim Podróżnym treść Warunków Uczestnictwa,
    • Podróżni, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, przed zawarciem umowy o udział w imprezie
       turystycznej otrzymali Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2021 Zarządu SIGNAL
       IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. oraz Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą
       Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r. stanowiące
       załącznik do niniejszej umowy,
    • wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz
       przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu
       ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem
       zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą
       przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia (pełna informacja dotycząca przetwarzania
       danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
    • chce, aby jego umowa była obsługiwana elektronicznie, dlatego zgadza się na przekazywanie drogą elektroniczną (mailowo lub
       telefonicznie) informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcie i wykonania niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza ma pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa, broszurach, folderach,
katalogach i innych materiałach informacyjnych Organizatora.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

---

_____________________________________________                                             _________________________________________
Data, imię i nazwisko pracownika biura podróży                                                                                                                  Klient

Wymagania specjalne, na które obie strony umowy wyraziły zgodę:

Uwagi, adnotacje, wymagania (realizowane w miarę możliwości, a w przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów za dod.
opłatą):
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