Umowa oświadczenie usług turystycznych
Nr Umowy ………/……./2018
Imię i Nazwisko Klienta……………………………………………….
Organizator IMPREZY „Wakacje z angielskim 2018”:
Augustów Summer Camp Robert Słucki
ul. Młodości 21, 16-300 Augustów
NIP 846 122 48 07 REGON 790300492
tel. 505 860 646 biuro@letnioboz.com.pl
www.letnioboz.com.pl
Alior Bank S.A. 79 1060 0076 0000 4015 4005 0722
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych województwa Podlaskiego nr 02/2016

Wakacje z angielskim 2018, termin:
08.07- 21.07.2018
Miejsce imprezy: Ośrodek Wypoczynkowy BPIS, ul. Wczasowa 1, 16-300 Augustów
Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:
Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Pesel:

Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy
Niniejsza umowa zgodna jest z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. Integralną częścią Umowy jest „Ulotka” na dany sezon, która zawiera
informacje o świadczeniach, programie i wyżywieniu zawartych w cenie Imprezy oraz „Warunki Uczestnictwa” obowiązujące w Augustów Summer Camp.
Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza że otrzymał i zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa; informacją o możliwości zawarcia ubezpieczenia
od kosztów rezygnacji z imprezy oraz programem obozu znajdującym się w Ulotce i na stronie www.letnioboz.com.pl, który przyjmuje do wiadomości i
akceptuje. Jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie.
Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez firmę Augustów Summer Camp objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości 10 000 złotych. Klient potwierdza , że deklaruje za siebie i za uczestnika imprezy, w imieniu
którego dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia
PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie PZU S.A. przez podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców w celu ustalenia prawa do świadczenia z
zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Organizator oświadcza że posiada gwarancję ubezpieczeniową, która stanowi załącznik do Umowy.
Klient jest zobowiązany powiadomić organizatora o przeniesieniu uprawnień i przejściu obowiązków, nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Klient w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy może złożyć reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonania
umowy oraz określenie swojego żądania przesyłając ją bezpośrednio do Augustów Summer Camp, ul. Młodości 21, 16-300 Augustów.
Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Robert Słucki, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Augustów Summer
Camp, Robert Słucki”, ul. Młodości 21, 16-300 Augustów. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz
do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu
rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i
usług Organizatora oraz w celach statystycznych. Dane osobowe Klienta i Uczestnika zostaną przekazane przez Organizatora PZU S.A. w celu objęcia
Uczestnika odpowiednim ubezpieczeniem.

Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika wyraża zgodę na:
przekazanie danych osobowych małoletniego Uczestnika PZU S.A. z siedzibą w Warszawie celu objęcia Uczestnika odpowiednim
ubezpieczeniem NNW oraz realizacji świadczeń ubezpieczeniowych;
utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w trakcie imprezy turystycznej w celu przygotowania relacji zdjęciowej z
obozu, w tym na udostępnienie zdjęć z obozu na stronie internetowej Organizatora i w materiałach promocyjnych Organizatora;
otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych na adres zamieszkania podany w niniejszej umowie.

………………………………………………………………..
Data i podpis Klienta

…………………………….…………………………..
Data i podpis Organizatora

