
BTKiZ PENELOPA

ul. Moniuszki 10 lok. 10, 00-009 Warszawa
tel./fax 22 828 35 37

UMOWA – ZGŁOSZENIE
pieczęć jednostki przyjmującej
umowę-zgłoszenie oraz wpłaty NAZWA IMPREZY  __________________________________________________

TERMIN  ____________________________________________________________

CENA  _______________________________________________________________

NAZWISKO i IMIĘ ___________________________________________________________________  DATA URODZ. __________________________

ADRES ZAMELD. _______________________________________________________________________  TEL. ________________________________

SERIA i NR D.O. / PASZPORTU ___________________________________________  DATA WAśNOŚCI _________________________________

MIEJSCE W AUTOKARZE ________________________________________________  MIEJSCE WSIADANIA _____________________________

Jednocześnie zgłaszam na imprezę niŜej wymienione osoby i zobowiązuję się do uregulowania naleŜności za ich udział zgodnie z „Warunkami uczestnictwa”.

DRUGA OSOBA TRZECIA OSOBA CZWARTA OSOBA

  NAZWISKO i IMIĘ

  DATA URODZENIA

  ADRES ZAMELDOWANIA

  SERIA i NR D.O. / PASZPORTU

  DATA WAśNOŚCI

  MIEJSCE W AUTOKARZE

Oświadczam, Ŝe zapoznałem(łam) się z otrzymanym ramowym programem i warunkami imprezy, które akceptuję oraz zobowiązuję się w imieniu
swoim i osób przeze mnie zgłoszonych do przestrzegania otrzymanych „Warunków uczestnictwa”.

W związku z utworzeniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie Ustawy o usługach
turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334), BTKiZ PENELOPA zobowiązane jest w dniu zawarcia umowy o imprezę turystyczną naliczyć i pobrać
od kaŜdego uczestnika wskazanego w umowie, składkę w  wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada
2016 r. i odprowadzić ją do TFG:
15 zł - imprezy do państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego
13 zł - imprezy do państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niŜ transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego
10 zł - imprezy do państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niŜ transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego
  0 zł - imprezy do krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego oraz

imprezy na terytorium RP (w tym imprezy turystyki przyjazdowej)

NALEŻNOŚĆ ZA UDZIAŁ W/W OSÓB W IMPREZIE

ILOŚĆ OSÓB CENA RAZEM

  NaleŜność główna

  Dopłata za pokój 1-osobowy

  Dopłata za ubezpieczenie kosztów rezygnacji

ŁĄCZNIE

                            WPŁATY        DATA    NR KP / WYC. BANK.          KWOTA

 Obowiązkowa składka na TFG

 ZALICZKA / PEŁNA WPŁATA

 DOPŁATA najpóźniej do dnia ___________________

ŁĄCZNIE

WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez BTKiZ PENELOPA oraz AXA TUiR S.A., w celu wykonania umowy o imprezę turystyczną i ubezpieczenie,
podanych w umowie-zgłoszeniu danych osobowych moich i zgłoszonych przeze mnie osób, które upowaŜniły mnie do złoŜenia tego oświadczenia.
Oświadczam, Ŝe przed podpisaniem umowy zapoznałem(łam) się z otrzymanymi od BTKiZ PENELOPA Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
Kontynenty zatwierdzonymi uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., mającymi zastosowanie do obligatoryjnego
ubezpieczenia KL, NNW i bagaŜu podróŜnego, zawartego przez BTKiZ PENELOPA na rzecz uczestników imprezy turystycznej.
WyraŜam zgodę / nie wyraŜam zgody na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie przez BTKiZ PENELOPA do celów marketingowo-
promocyjnych, danych moich oraz osób, których udział w imprezie zgłosiłem i które upowaŜniły mnie do złoŜenia tego oświadczenia
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

data, pieczęć, podpis Sprzedającego data, podpis Zgłaszającego

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Po średników
Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr. k-5 09

NIP: 526-005-03-45, Regon: 006941867

Niniejsza umowa-zgłoszenie obowi ązuje od dnia 11 stycznia 2017 r.


