BTP Frater Adam Zielinski biuro: 85-010
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 18 tel./fax 52 322 48
39, e-mail:biuro@frater.pl NIP 967-035-11-14
konto: Paribas Bank nr konta 24 1750 1051
0000 0000 1305 1011

UMOWA – ZGŁOSZENIE

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nr 16

Dane osoby zgłaszającej/uczestnika:
Nazwisko i imię:
Ulica/nr domu/nr mieszkania/kod pocztowy/miejscowość:

Data urodzenia:

Nr dowodu osobistego:

Nr paszportu:

Ważny do:

Ważny do:

telefon kontaktowy/e-mail:

Dane dotyczące imprezy turystycznej:
Nazwa:(miejsce pobytu/trasa wycieczki)
Termin imprezy turystycznej:

Holandia Floriada

24 – 29.05.2022

Koszt:

2700 zł

Preferowane zakwaterowanie:
Dopłata do pokoju 1-osobowego:

Koszt:

TFG i TFP – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (OBOWIĄZKOWY)

Koszt: w cenie

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:
Miejsce wsiadania: WARSZAWA, PAŁAC KULTURY I NAUKI

700 zł

Kwota II raty:

2000 zł

Sposób zapłaty:



Termin wpłaty I raty:

15.04.2022

Termin wpłaty II raty:

02.05.2022

Gotówka

 Przelew



Koszt:

Data: 24.05.2022
Godz.: 5:30

Koszt: ------------

Data: 29.05.2022
Godz.:

Miejsce planowanego powrotu: WARSZAWA, PAŁAC KULTURY I NAUKI
Kwota I raty:

Tak/Nie

karta

Kwoty płatne dodatkowo – należy uiścić u przedstawiciela Organizatora w autokarze:

Suma:

Cena ostateczna zł:

150 €

INNE POSTANOWIENIA:
1. Podpisujący niniejszą umowę zgłoszenie zobowiązuje się do uregulowania należności zgodnie z podanym
wyżej terminem.
2. Podpisujący niniejszą umowę zgłoszenie oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy została mu
doręczona Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz Standardowy Formularz
Informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej.
3. Podpisujący niniejszą umowę-zgłoszenie oświadcza, że zna postanowienia Ogólnych Warunków
Uczestnictwa (OWU) w organizowanych imprezach Biura Turystyczno Pielgrzymkowego FRATER w
Bydgoszczy oraz Programu niniejszego wyjazdu i przyjmuje je jako integralne części niniejszej umowy.
Podpisujący potwierdza, że OWU oraz Program wyjazdu zostały mu doręczone przed podpisaniem
niniejszej umowy.
4. Niżej podpisany/na oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję
płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału
w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże
zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. z
aneksem nr 1 i nr 2; Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonych uchwałą nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz
zmienione uchwałą nr 70/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia
15.12.2015 r., oraz Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr
48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r. stanowiące załącznik do niniejszej
umowy.
5. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA 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 Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na
stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych
6.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od BTP FRATER, w tym marketingowych
dotyczących organizowanych imprez, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np.: telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego.
7.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych dotyczących
organizowanych imprez, od podmiotów współpracujących z BTP FRATER za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

……………………………………………...

Miejscowość i data

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

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

.......………………...……………………………………..

Czytelny podpis Klienta

