
UMOWA – ZGŁOSZENIE nr IT-R  …………… / 2022
o świadczenie usług turystycznych

Zawarta w dniu .................................................................. pomiędzy Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B, NIP 738-100-98-97
wpisanym do  Rejestru Organizatorów Turystycznych  i  Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie  Powiązanych Usług  Turystycznych prowadzonym przez
Marszałka  Województwa  Małopolskiego  pod  numerem Z/49/2019,  zwanym  w  treści  umowy  ORAGNIZATOREM,  reprezentowanym  przez  Pawła
Pawlikowskiego a OSOBĄ ZGŁASZAJĄCĄ:

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................................

Adres:   .......................................................................................................................................................................................

Tel.:  ............................................................................    PESEL ...............................................................................................

Dowód osobisty (seria i numer) .................................................................................................................................................

IMPREZA TURYSTYCZNA

Termin: ............................................................................... Godzina: .......................................................................................

Miejsce: 11-730 Mikołajki, Promenada, Pomost P4 mijesce nr P2 (Przy Pokojach "Kurort Kameralny" lub ul.Kajki 60) 

Cena za imprezę turystyczną: .............................................................................................................................. (kwota całościowa)

Zaliczka: .........................................................................................................................................(kwota,data, bon, przelew, gotówka )

Pozostała kwota: ........................................................................................................................... (kwota,data, bon, przelew, gotówka)

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Pomocowy: w cenie imprezy 

UCZESTNICY (imię, nazwisko, data urodzenia) 

1. …………………………………………………………....……...…..….……           4………………………………………………...………....………….…….….…

2. …………………………………………….…………………….....…….……           5. ……………………………………………..………...………….....……..….

3. ……………………………………………………………………..…...………          6. ……………………………………………………....……………...…………..

NUMER BONU TURYSTYCZNEGO ………………………………………...………………………………..………………………………………...……………………..

KOD BONU (cyfry i litery) …………………………..……………………………………………………………………………………………………...…………………...

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki, dostępne do ściągnięcia na stronie https://www.oki-vita.pl/oferta-letnia/
1. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Ski&Sail OKI-VITA – OWU
2. Formularz informacyjny;  

Podróżny oświadcza, że:
a) jest umocowany do zawarcia niniejszej oraz do dokonywania jej zmian w imieniu każdego z uczestników imprezy;
b) przeczytał ogólne warunki uczestnictwa, akceptuje je oraz zobowiązuje się przekazać te informacje pozostałym uczestnikom imprezy;
c) został poinformowany o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie;
d) przed zawarciem umowy przeczytał standardowy Formularz informacyjny; 
e) został  poinformowany,  że  zbieranie,  przetwarzanie  i  udostępnianie  przez  Ski&Sail  OKI-VITA danych  osobowych  Podmiotu  zgłaszającego  oraz

uczestników następuje zgodnie z informacjami zawartymi w ogólnych warunkach uczestnictwa i wyraża na to zgodę

W zakres imprezy turystycznej wchodzi: 
1. Usługa turystyczna polegająca na możliwości korzystania ze statku/jednostki  pływającej (model:  Tango 780 sport, numer seryjny NZG 314, nazwa

jednostki "TAJFUN") 
2. Usługa turystyczna/usługa sternika polegająca na kierowaniu/sterowaniu jednostką pływającą o numerze seryjnym NZG 314 o nazwie "TAJFUN". 
3. Usługa  turystyczna/usługa  instruktora  żeglarstwa  polegającą  na  przekazywaniu  wiedzy  i  informacji  potrzebnej  do  bezpiecznego  korzystania  i

przebywania na jednostce pływającej oraz wykonywaniu niezbędnych czynności potrzebnych do zrealizowania imprezy turystycznej. 
 
                                Pieczątka i podpis ORGANIZATORA                                                                                                            Podpis Osoby Zgłaszającej

 

https://www.oki-vita.pl/oferta-letnia/

