
   

UMOWA – ZGŁOSZENIE O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ                                                              

 
Biuro Podróży OBOZYNATOPIE ul. Świętokrzyska 14/70, 30-015 Kraków, BOK ul. Wielopole 26, 31-072 Kraków 

tel. 575 800 970(infolinia), e-mail: biuro@obozynatopie.pl www.obozynatopie.pl NIP 734-257-90-99 REGON 121511847 

ING BANK ŚLĄSKI IBAN: PL 67 1050 1722 1000 0092 2303 4993 
 

 

 

Zawarta dnia: …………........................... w ……………...................................... pomiędzy, 

Biuro Podróży OBOZYNATOPIE Krzysztof Oraczek z siedzibą w Krakowie (30 – 015) 

przy ul. Świętokrzyska 14/70, tel. 690 066 030 lub 575 800 970 NIP 734-257-90-99, 

REGON 121511847. Posiadający Polisę Ubezpieczeniową w AXA Towarzystwo 

Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A o nr 05.869.520 oraz wpis do Rejestru Organizatorów 

Turystyki nr Z/46/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego.    

Konto bankowe: ING Bank Śląski 67 1050 1722 1000 0092 2303 4993  

DANE KLIENTA (rodzic, opiekun) – faktura VAT będzie wystawiona na osobę wpisaną poniżej, bez możliwości późniejszej zmiany 
 

Nazwisko i Imię Adres zamieszkania Telefon kontaktowy E-MAIL 

    

 

 

Nazwa imprezy: ……………………………………………………......................................Termin: …………………………………………………… 

 

Kraj: ………………………       Miejscowość: ……………………..………..    Nazwa obiektu (pokoje): ……………………………………………... 

 

Wyżywienie: ………………………………..  Transport: ………………………………    Wyjazd z: ………………………………………………….. 

 

Kaucja Zwrotna: …………………€ Taxa Klimatyczna: …………………€  
 

Dane osoby Uczestniczącej 
Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Adres Nr Paszportu Cena 

1.      

2.      

3.      

 

 

 Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: NIE/TAK, kwota ubezpieczenia: ………………………… 
 

    CENA OGÓŁEM: …………………………..zł 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią warunków uczestnictwa, warunkami ubezpieczenia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy o udział w imprezie - akceptuję je oraz zostałam/em 

poinformowany o możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy (w dniu podpisania umowy lub w dniu następnym). Zgłaszam również udział w imprezie wyżej wymienionych 

osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w ustalonych terminach. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej umowie-zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. Jest mi 

wiadomo, iż warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie: ważnego paszportu na wszystkie kraje świata (wyjazd zagraniczny) lub dowodu osobistego (UE), ważnego min. 6 miesięcy od daty 

wyjazdu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu oraz adres e-mail przez Biuro Podróży 

OBOZYNATOPIE Krzysztof Oraczek z siedzibą w Krakowie (30-015), ul. Świętokrzyska 14/70 w celu przesyłania ofert marketingowych dotyczących własnej działalności. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Do umowy dołączono Szczegółowy Wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nieobjętych ceną “Program-informacja o imprezie turystycznej” stanowiący załącznik nr1 do umowy 

(w katalogu lub na stronie www) oraz „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a także „Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie 

turystycznej” stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Biuro zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych na imprezach BP OBOZYNATOPIE w materiałach reklamowych tj. strona 

www, katalogi, reklama. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie AXA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz 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. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda 

osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

Minimalna liczba uczestników, przy której impreza będzie realizowana wynosi: imprezy samolotowe -35 osób, imprezy autokarowe - 30 osób 

1) Klient zostanie powiadomiony elektronicznie na podany e-mail o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie zgodnym z warunkami uczestnictwa. 

2) W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z Kodeksu Cywilnego. 

3) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wliczona w cenę imprezy; kraj: 0 zł, zagranica-autokar: 10 zł, zagranica-loty rejsowe: 10 zł, zagranica-loty czarterowe: 15 zł. 
 

 

 

 

 

 

 
Administratorem danych osobowych Klienta jest Biuro Podróży OBOZYNATOPIE Krzysztof Oraczek siedzibą w Krakowie (30-015) przy ulicy Świętokrzyska 14/70. Kontakt z administratorem możliwy 

jest pod adresem e-mail: biuro@obozynatopie.pl, listownie lub pod nr tel. +48 535 199 535. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji umowy o 

świadczenie usług turystycznych, zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Dane osobowe Klient podaje 

dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż Klient nie ma prawnego obowiązku podawania swoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe udostępnione w trakcie procedur 

rezerwacji są przez Administratora właściwie chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator gwarantuje 

pełen wgląd do przekazanych danych osobowych. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………..                                                                                                                      …….……………………………………………………………... 
                    Podpis Pracownika/Agenta                                                                                                                                                                                            Data i podpis Klienta                                  

Pieczątka Biura/Agenta 

WPŁATY KWOTA DATA PODPIS 

ZALICZKA 30%    

DOPŁATA do CAŁOŚCI    

mailto:krzysztof.oraczek@obozynatopie.pl
http://www.obozynatopie.pl/

