
 
 
 
 

 
 
 

 

UMOWA - ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA nr ..........… 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko  

PESEL  
Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  adres e-mail  

 
II. IMPREZA TURYSTYCZNA 

Rodzaj imprezy Kolonie „Moje Karkonosze” 

Czas trwania (data) 1-7.08.2022 Miejsce pobytu / trasa Przesieka 

Zakwaterowanie 
Pensjonat Markus  
w Przesiece 

Wyżywienie Według oferty 

Transport Według oferty Ubezpieczenie NNW 10.000 zł 

Liczba uczestników  
Imiona i nazwiska 
uczestników 

 

Koszt imprezy / 
uczestnik 

1579 zł Dodatkowe usługi Nie dotyczy 

Razem do zapłaty  Zaliczka kwota 200 zł Termin płatności  

Pozostała kwota  Termin płatności    

 Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z imprezy (doliczyć 80 zł do Koszt imprezy / uczestnik) 
 

• Umowa została zawarta na podstawie ustawy  z dnia 2 z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych oraz kodeksu cywilnego. 

• Organizator posiada: zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o nr 88/10, 
wydane przez Marszałaka Województwa Świetokrzyskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową nr 05.515.193 wydaną przez 
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

• Integralną część umowy stanowią Warunki Uczestnictwa oraz oferta kolonii. 
• Dane zawarte w pkt. I i III nie podlegają zmianie, chyba że strony umowy postanowią inaczej, albo w przypadkach 

określonych w Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych art. 45 ust. 2 lub art. 46 ust. 1. 
• Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

 Potwierdzam zgodność danych z moją rezerwacją.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych; zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach niezbędnych do realizacji niniejszej umowy oraz w celach 
marketingowych. 

 Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku uczestników, na stronie internetowej organizatora, materiałach promocyjnych 
Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

 Potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w karcie kolonijnej, regulaminie kolonii, programie 
turnusu i Warunkach uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie ofert organizatora na wskazany adres mailowy. 

 

pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie 

T U M I - T U R  A r k a d i u s z  M a m l a  
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sokola 29/26 

REGON 260359202, NIP 663-167-45-73 
Biuro obsługi: Środa Śląska, Chwalimierz 36A 

tel. 602 765 048, e-mail: biuro@tumi-tur.pl  
ING BANK ŚLĄSKI: 66 1050 1575 1000 0090 9243 3334 

data i podpis zgłaszającego 


