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Zgłoszenie
uczestnictwa w imprezie turystycznej

   Pieczęć organizatora  

Osoba zgłaszająca Numer rezerwacji imprezy

Nazwisko, Imię

Ulica, nr domu

Kod Miejscowość

Telefon Tel. Kom.

Lp. Świadczenia i informacje techniczne o imprezie
1 Nazwa i kod imprezy:
2 Termin:
3 Miejsce pobytu (hotel, kategoria) lub trasa wycieczki:
4 Środek transportu:
5 Miejsce i godzina zbiórki:
6 Pokój:
7 Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA NNW i KL przy dojeździe własnym : TAK / NIE (obejmuje ubezpieczenie 

wykupionych wczasów w Chorwacji)
8 Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy:  TAK  /  NIE *
9 Wyżywienie:
10 Inne:

* - właściwe zakreślić

Integralną część tej umowy stanowią program w/w imprezy oraz warunki uczestnictwa.

Lp. Uczestnik Płeć
Wiek/data

urodzin
Adres Cena

1

2

3

4

5

6

Cena całkowita:

Uiszczenie poniższej wpłaty lub jej części oznacza zaakceptowanie warunków uczestnictwa w imprezie, programu imprezy oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia. Umowa ta jest prawnie obowiązująca dla Madart sp.j. jako organizatora imprez turystycznych zgodnie z Ustawą
o Usługach Turystycznych z 29.08.1997 r. 

Wszystkie wydrukowane na niniejszych dokumentach informacje i warunki uczestnictwa w imprezach są zgodne z w/w ustawą. Klient
przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej): - akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie
- oświadcza, że wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych jego danych osobowych przez
MADART zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z 2018r.). Jednocześnie oświadcza, że
dane podaje dobrowolnie z zapewnieniem prawa wglądu do tych danych i ich poprawiania. Zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych

MADART.  posiada  gwarancję  ubezpieczeniową  OC  organizatorów  turystyki  nr  M  518312 wystawioną  przez  SIGNAL  IDUNA.

Ubezpieczenia  NNW  i   KL   przy  dojeździe  własnym  oraz  od  rezygnacji  z  imprezy  wystawiane  są  na  dodatkowych  polisach
ubezpieczeniowych i są ujmowane w cenie imprezy (chyba że program imprezy przewiduje inaczej).

Zaliczka ( co najmniej 30%): - Płatna do:

Pozostała kwota: Płatna do:

Data, Miejscowość Podpis zgłaszającego

http://www.madart.pl/
mailto:biuro@madart.pl

