„PROFESJONALL” Biuro Obsługi Turystycznej Iwona Pietrasiuk
ul. Kołobrzeska 2A/1, 10-443 Olsztyn
NIP: 739-117-48-82 REGON: 280444487
tel 0048 530 555 311 , tel/fax 0048 89 535 03 33
Konto Citi Bank : 90 1030 0019 0109 8530 0042 5109

UMOWA – ZGŁOSZENIE
nr …....................

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa warmińsko–mazurskiego nr 12/2009
Gwarancja ubezpieczeniowa - EUROPA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr GT 235/2016

Nazwa imprezy :
kraj / miejscowość :
termin

od

do

zakwaterowanie
wyjazd

Ilość pokoi :

osób w pokoju :

miejsce :

z łazienką/WC

data :

godzina :

świadczenia dodatkowe :
nie zawarte w cenie imprezy

zakres ubezpieczenia :
Środek transportu

KL (10 000 eur) i NNW (5 000 zł)
-

ubezpieczyciel : Gothaer TU S.A.,

ZGŁASZAJĄCY

Nazwisko i imię / nazwa

pesel / NIP

adres

email

telefon kontakt.

TERMIN powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy z braku wymaganego minimum uczestników

-

UCZESTNICY
lp

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

seria i numer
DO / paszportu

email

telefon kontakt.

pesel

cena

1

0,00 zł

2

0,00 zł

3

0,00 zł

KWOTA DO ZAPŁATY :

0,00 zł

-

WYSOKOSĆ SKŁADKI NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
PŁATNOŚCI
przedpłata rezerwacyjna

forma
przelew / gotówka
płatności

0,00 zł

zapłacono

dopłata
do 100% wartości

0,00 zł

termin płatności

0

forma
przelew / gotówka
płatności

opłata walutowa

0 EUR

termin płatności

0

forma
gotówka
płatności

( 30% wartości )

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez PROFESJONALL Biuro Obsługi
Turystycznej Iwona Pietrasiuk, gwarancją ubezpieczeniową, programem imprezy oraz oświadczam, że je akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL Iwona Pietrasiuk, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz.883, ze zmianami) w celu informacyjnym oraz
realizacji przedmiotowej umowy.

Olsztyn
podpis i pieczątka
przedstawiciela BOT PROFESJONALL

podpis osoby zgłaszającej

