39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 3B
tel./fax 15 822 13 95
tel. 15 822 54 20, 823 16 66
e-mail: biuro@juventur.travel.pl

UMOWA – ZGŁOSZENIE
o świadczenie usług turystycznych

AGENT/PIECZĘĆ FIRMOWA

RODZAJ IMPREZY:
NR IMPREZY: ................................................
TERMIN: .........................................................

MIEJSCE IMPREZY:

TRANSPORT:

MIEJSCE ZBIÓRKI/ GODZINA WYJAZDU:
...........................................................................
UBEZPIECZENIE: KL, NNW, CP

WYŻYWIENIE: ..............................................

Ja, niżej podpisany(na), zgłaszam wymienione n/w osoby do udziału w imprezie turystycznej i
zobowiązuję się, do uregulowania należności za określone umową świadczenia w terminie
przewidzianym „Warunkami Uczestnictwa”/

NAZWISKO:
.................................................
ADRES ZAMIESZKANIA:
.................................................
................................................

DANE UCZESTNIKA
IMIĘ:
.........................................................
NR PASZPORTU/DOWODU OSOB.

DATA URODZENIA:
............................................
NR TEL. RODZICA:

......................................................

............................................

KOSZT SKIEROWANIA: ....................................................
ZALICZKA W WYSOKOŚCI .............................. WPŁATA DO .....................................
TERMIN WPŁATY II RATY W WYSOKOŚCI................................ DO .................................
NA KONTO: BANK SPÓŁDZIELCZY TARNOBRZEG NR 59 9434 0002 2001 1011 5195 0001
Dane osoby zawierającej umowę:
IMIĘ I NAZWISKO:

DANE DO FAKTURY VAT
ADRES:

UWAGI:

Klient potwierdza, że zapoznał się z programem imprezy, świadczeniami zawartymi i nie zawartymi w cenie oraz ze stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy „warunkami uczestnictwa” w imprezach turystycznych organiznowanych przez BTM „JUVENTUR” w Tarnobrzegu Sp.J. i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient potwierdza, że został zapoznany z informacjami dot.: przepisów paszportowych i wizowych,
przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia się od odstąpienia od udziału w imprezie zgodnie
z warunkami ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń „SIGNAL IDUNA Polska” S.A. ul. Przyokopowa 31, Warszawa, a także z informacjami na
temat szczególnych zagrożeń życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwości ubezpieczeń z tym związanych. Klient oświadcza, że
zapoznał się z materiałami informacyjnymi dot. zakupionej oferty. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
BTM „JUVENTUR” w Tarnobrzegu Sp. J. Klient oświadcza, że inni uczestnicy, których dane osobowe zostały podane w nieniejszej umowie
wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BTM „JUVENTUR” w Tarnobrzegu Sp. J. Prawdziwość poważnych danych klient
potwierdza własnoręcznym podpisem. Upoważniam BTM „JUVENTUR” w Tarnobrzegu Sp. J. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Data podpisania umowy ........................................ Podpis rodzica/opiekuna.......................................
Upoważniony przedstawiciel organizatora ..............................................
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – 1 egz. Dla Klienta, 2-gi dla organizatora.

