
SALUT CNC CONSULTING
ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa
tel.: (22) 614 33 02 , info@salutvoyages.pl ZGŁOSZENIE - UMOWA
Koncesja Organizatora Turystyki nr 910

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ

Imię Nazwisko Adres  kontaktowy Adres  e-mail Telefon

DANE UCZESTNIKÓW

Imię Nazwisko Data urodzenia Adres

INFORMACJE O IMPREZIE

Nazwa oferty Termin Wyżywienie
05-15.07.2023 Pełne – ew. dieta........

Zakwaterowanie: OW Nord Camp Transport z grupą : TAK / NIE Opcja (fakultatywna): …................

Koszt pobytu Koszt ew. opcji / Transport Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji Łączny koszt

HARMONOGRAM WPŁAT

Transza Kwota Płatna do dnia Uwagi

Cena obejmuje: zakwaterowanie (10 noclegów), pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, realizację programu językowego, a także
sportowo-rekreacyjnego, profesjonalną opiekę, opłaty na TFG i na TFP, podatek VAT.

Cena nie obejmuje: transportu, ubezpieczenia od rezygnacji (płatnego wraz z I ratą), świadczeń niewymienionych w ofercie.

Organizator zobowiązuje się do świadczenia następującej usługi turystycznej zgodnie z umową i ofertą, ogólnymi warunkami uczestnictwa w
imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro SALUT, załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Klient podpisując
powyższe zgłoszenie oświadcza, iż zapoznał się z warunkami uczestnictwa, umową i ofertą, zakresem usług i świadczeń objętych w/w imprezą i
przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania, jednocześnie uiszczając należność zgodną z ceną usługi. Klient zobowiązuje się do dostarczenia
karty kwalifikacyjnej w wersji papierowej wraz z podpisanym regulaminem najpóźniej do 20 czerwca. Klient został poinformowany o
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie. Osoba zgłaszająca odpowiada również za wynikające z
umowy zobowiązania wymienionych w zgłoszeniu uczestników.
Ja niżej podpisany wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw.
RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa w
celu komunikacji i korzystania z usług biura podróży oraz na otrzymywanie za pośrednictwem maila informacji dotyczących imprez
turystycznych. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi
możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również
poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa, o celu ich zbierania, dobrowolności podania,
prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te są niezbędne do realizacji imprezy turystycznej.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na robienie zdjęć podczas kolonii/obozu, umieszczanie zdjęć w przestrzeni publicznej (strona www,
portal Facebook) jako relacji z obozu oraz udostępnienie ich innym uczestnikom w galerii kolonii/obozu.

*Niepotrzebne skreślić

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

data, pieczątka i podpis Organizatora podpis Klienta lub Zgłaszającego


