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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ nr  

Termin imprezy: 
Od:                           do:   

Nazwa imprezy, kod 

 
Mufloniada  

Obóz jeździecki  
turnus  

Ilość noclegów: 7 

Nazwa i kategoria obiektu: 

Szałas Muflon  Wczasy □                           Wycieczka □ 

Kolonie □                       Obóz dziecięcy X Kraj/miejscowość: 

Komarno / Polska 

DANE UCZESTNIKÓW 

L.p. Nazwisko i Imię Adres zamieszkania Data urodzenia 
Seria i numer 

dowodu, PESEL 

1     
     

     

     

SPECYFIKACJA CENY 

SPECYFIKACJA ŚWIADCZEŃ 

Środek transportu: autokar □  dojazd własny X 

Miejsce imprezy: Szałas Muflon, Komarno 145 

Treść Ilość Cena Suma Ubezpieczenie: NNW+SWR do 10.000 zł w cenie 

Dziecko na łóżku normalnym    Rodzaj pokoju: 2, 3 os. z łazienką 

Dziecko na łóżku dostawnym    Rodzaj wyżywienia:     OB □   BB □  HB □  FB X 

Ubezpieczenie    Rozpoczęcie:  dowóz dziecka w dniu rozpoczęcia 
obozu w godzinach od 14:00 do 15:30 

Zakończenie:  odbiór dziecka w dniu zakończenia 
obozu w godzinach 10-11:30  

Zniżki / dopłaty    

Inne    

Wartość imprezy  

pieczęć biura 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
lub przerwania uczestnictwa  

RAZEM  
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POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WARUNKÓW PRZEZ KLIENTA 

Dane osoby 

zawierającej umowę 

Nazwisko i imię Adres Telefon 

   

Własnoręcznym podpisem stwierdzam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa i programem imprezy. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez PUH Bartłomiej Krawicz. Upoważniam wszystkie pełnoletnie osoby 

wymienione w niniejszym zgłoszeniu do jednoosobowego dokonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w imprezie, 

łącznie z rezygnacją i przyjęciem należnych kwot w imieniu wymienionych na zgłoszeniu. Zobowiązuję się również do opłacenia 

zaliczki bądź całości imprezy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

 

…………………………………………………………………………………………. 
Data i podpis klienta    

POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY 

Zaliczka      ceny:  Data: Podpis przyjmującego wpłatę  

Dopłata na 30 dni przed imprezą Data: Podpis przyjmującego wpłatę  

 

 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI 

Koszt rezygnacji Kwota do wpłaty Data przyjęcia rezygnacji Czytelny podpis przyjmującego rezygnację Czytelny podpis składającego rezygnację 

 
 

 
   

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Bartłomiej Krawicz 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartłomiej Krawicz, Komarno 145, 58-508 Jelenia 

Góra. 

2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tj. wykonania umowy/ zgłoszenia, o której mowa w pkt.2. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj. wykonanie umowy, o której mowa w pkt.2. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnianie podmiotom trzecim w razie takiej konieczności tj. podmiotom udzielającym 

świadczenia zdrowotne, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora 

w związku z organizacją wypoczynku Pani/Pana/ dziecka* w związku z organizacją transportu osób, wejścia na tereny rekreacyjne, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pańskich danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub kontrahenci 

administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, o której mowa w pkt.2, a po jej ustaniu przez okres równy przedawnieniu 

ewentualnych roszczeń pomiędzy Bartłomiejem Krawiczem a Panią/Panem, tj. nie dłużej niż przez okres 3 lub 10 lat, z zastrzeżeniem praw do 

przetwarzania wizerunku, objętych odrębnym oświadczeniem. 

 

   


