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UMOWA – ZGŁOSZENIE O UDZIAŁ W IMPREZIE 
NR 

Sprzedający/Agent:  Miejsce zbiórki:  

 

Godzina zbiórki: 

WYCIECZKA:   

TERMIN:   

Rodzaj pokoju: 2-osobowy jedno łóżko (DBL) / 2-osobowy 2 łóżka (TWIN) / 1-osobowy (SGL) / 3-osobowy 

(TRPL) / dokwaterowanie 

Przewoźnik lotniczy (jeśli ma zastosowanie):  

Uwagi:  

Imię/imiona,  

Nazwisko (jak w paszporcie) 
  

Data urodzenia   

Telefony kontaktowe, e-mail   

Adres korespondencyjny (pocztowy) 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

……………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

………………………………… 
Seria i numer dokumentu, data ważności 
Jeśli kraj wydania jest inny niż Polska, proszę 

zaznaczyć czytelnie przed podpisaniem umowy 

  

CENA  

świadczeń zawartych w programie 
  

Dodatkowe usługi   

Ubezpieczenie kosztów Rezygnacji  

Wariant 100%  - 2,79% lub MAX – 6,5% 
  

Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   

DO ZAPŁATY   

Zaliczka  

Prosimy o wpłatę do    

Dopłata  

Prosimy o wpłatę do  
  

Sposób dokonania zapłaty    

Uzgodniona pomiędzy stronami preferowana forma 

komunikacji i trwałe nośniki informacji stosowane 

w korespondencji (e-mail i plik pdf – 

rekomendowane) 

…………………………………… …………………………………. 

Imię i nazwisko, tel. nr kontaktowy, miejsce 

zamieszkania – osoby, którą można powiadomić w 

razie konieczności 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

……………………………………. 

 

…………………………………. 

 

………………………………… 

 

…………………………………. 
Minimalna liczba Uczestników aby impreza mogła 

dojść do skutku i wyprzedzenie z jakim Podróżny 

zostanie poinformowany o ewentualnym odwołaniu 
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imprezy 

Wymagania specjalne uzgodnione z Organizatorem 

i szczególne wymagania (jeśli mają zastosowanie): 

- dotyczące zdrowia Podróżnych uczestniczących w  

imprezie turystycznej 

- językowe, jeśli skorzystanie przez Podróżnych z 

niektórych usług będzie zależało od skutecznej 

komunikacji ustnej 

- dostępność usług turystycznych dla Podróżnych o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

- informacje, na wniosek Podróżnego, na temat 

możliwości dostosowania usług turystycznych do 

jego potrzeb  

  

 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a  Podróżnym i jest objęta tajemnicą handlową. Warunki uczestnictwa  

w imprezie, procedura skargowa, zasady odstąpienia od Umowy i zasady odpowiedzialności stron, określają "Warunki 

uczestnictwa w imprezie turystycznej", stanowiące integralną część niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy Umową Zgłoszeniem a Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa lub innymi dokumentami stanowiącymi integralną 

część Umowy pierwszeństwo zastosowania mają zapisy wynikające z dokumentów w następującej kolejności  –  Umowy 

Zgłoszenia, Programu, Ogólnych Warunków Uczestnictwa. 

Integralną częścią Umowy są:  

Program imprezy turystycznej,  

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej (OWU),  

kopia Certyfikatu potwierdzającego posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, 

T.U. Europa Travel World lub Elitar Partner w przypadku Białorusi, Karta Informacyjna Rodo, Standardowy formularz 

informacyjny.  

 

OŚWIADCZENIA 

Podróżny oświadcza, że otrzymał powyższe dokumenty, stanowiące integralną część Umowy, przed podpisaniem Umowy, 

zapoznał się z nimi, zrozumiał i zaakceptował ich treść. Zostały mu też przekazane informacje objęte zakresem Działu III A 

OWU, stanowiącym odzwierciedlenie przepisów art. 40 ust. 1 Ustawy. 

Podróżny deklaruje za siebie i za innych Podróżnych, w imieniu których podpisuje Umowę lub dokonuje płatności za imprezę 

turystyczną, że zapoznał się i zapoznał osoby w imieniu których dokonał ww. czynności, z treścią Umowy wraz                  z 

dokumentami stanowiącymi jej integralną część oraz przekazał im wszelkie otrzymane od Organizatora dokumenty, 

formularze, informacje i oświadczenia dotyczące imprezy turystycznej wskazanej w Umowie. Podróżny podpisujący Umowę 

w imieniu innych Podróżnych odpowiedzialny jest za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych Podróżnych 

dokumentów, informacji i oświadczeń. 

Podróżny oświadcza, że jego stan zdrowia oraz stan zdrowia pozostałych Podróżnych wskazanych w Umowie, umożliwia 

udział w imprezie turystycznej objętej Umową. 

Podróżny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę ceny imprezy turystycznej objętej Umową za wszystkich 

Podróżnych wskazanych w Umowie; 

Podróżny potwierdza, że otrzymał egzemplarz Umowy oraz że podpisując Umowę na rzecz i w imieniu osoby trzeciej posiada 

pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku zmian w niniejszej Umowie Podróżny oświadcza, że udzielone 

mu pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane.  

Podróżny oświadcza, że Organizator udzielił mu informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych                     

i sanitarnych (w tym niezbędnych szczepieniach, informacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej) oraz o przeciwwskazaniach 

zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji                      

z imprezy turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i bagażu,                    

o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 

Podróżny wyraża zgodę na udostępnienie  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 Podróżnych będą udostępnione do Towarzystwa, z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. 

 

W związku z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zmianami ) oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie moich danych osobowych 

w bazie danych B.T. „Bezkresy”s.c. i korzystanie z nich przez B.T. „Bezkresy”s.c. w celach marketingowych i informacji                         

o imprezach turystycznych organizowanych i/lub sprzedawanych przez B.T. „Bezkresy”s.c.. W przypadku nie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie danych osobowych zamieszczonych  w „Umowie - Zgłoszeniu o udział w imprezie”, informacje te 
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będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

Umowa ta sporządzona została w dwóch egzemplarzach – jeden dla BT „Bezkresy”s.c., drugi dla Uczestnika. Uczestnik 

potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w tym zawartą w nich informacją                         

o przetwarzaniu danych osobowych.  

Zgodnie z umową zawartą między TU Europa a BT Bezkresy biuro podróży (Ubezpieczający) zobowiązane jest do: 

1)  powiadomienia Ubezpieczonego o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. oraz jego 

obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, oraz wskazania odstępstw od 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

2)  doręczania Ubezpieczonym Karty informacyjnej RODO, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, określonych w § 1, przed 

zawarciem umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (dalej: umowa uczestnictwa), 

3)  zawarcia w umowie uczestnictwa z Ubezpieczonym:  

· informacji o zakresie ochrony i wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, 

· informacji o postanowieniach dodatkowych lub odmiennych od OWU; 

4)  pobierania od osób zgłaszanych do ubezpieczenia oświadczenia o następującej treści zawartej w umowie uczestnictwa: 

„Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TU Europa S.A. przed przystąpieniem do 

ubezpieczenia oraz ich zrozumienie i akceptację. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa 

S.A. Oświadczam, że zostałem poinformowany na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa 

S.A.”. 

Prawdziwość powyższych danych, akceptację „Ogólnych warunków uczestnictwa” (zał. Nr 1) podanych na odwrocie oraz 

znajomość i akceptację programu (zał. Nr 2) potwierdzam własnoręcznym podpisem*. 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i/lub 

przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.  

*  Niepotrzebne skreślić  

*  Załączniki: 2 - wymienione powyżej. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 …....….........................................                                                                    ……………………………………………...  

 

       data i podpis pracownika                                                                           czytelny podpis uczestnika /  przedstawiciela 

 

 

 

 


