
 

 
ZGŁOSZENIE – UMOWA 

O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
 

………………………………………………………………..……… 
(imię  i nazwisko klienta) 

……………………………………………………………………… 

nr umowy

 
………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania, kod) 

……………………………………………………………………… 

(nr telefonu, tel. komórkowego) 

 
Numer rezerwacji         

Imię         

Nazwisko         

Data urodzenia         

Adres zamieszkania         

Adres do korespondencji         

Telefon         

Informacje umożliwiające 
bezpośredni kontakt 
z osobą poniżej 18 lat, lub 
z  osobą  odpowiedzialną 
za taką osobę w miejscu 
pobytu, jeżeli na 
podstawie umowy 
obejmującej 
zakwaterowanie 
podróżują       osoby w wieku 
poniżej 18 lat, którym nie 
towarzyszy  rodzic ani inna 
upoważniona osoba. 

       

Cena imprezy  łącznie  
z podatkami, 
dodatkowymi 
opłatami i innymi 
kosztami (lub 
rodzajem kosztów, jeśli 
nie można ich określić). 

       

  RAZEM CENA   

NUMER IMPREZY  REZERWACJA INDYWIDUALNA 
KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ   

TERMIN 
‐   minimalna liczba osób 

wymaganych, by impreza 
się odbyła i termin 
powiadomienia na piśmie 

  o odwołaniu imprezy 
  z powodu 

niewystarczającej liczby 
zgłoszeń 

 

ZAKWATEROWANIE 
- miejsce pobytu, 

położenie,              rodzaj 
i kategoria obiektu, 

- liczba noclegów 

 

WYŻYWIENIE 
‐   liczba i rodzaj posiłków 

 

TRANSPORT 
- rodzaj, klasa, kategoria, 

lub  charakter środka 
transportu 

- czas i miejsce 
wyjazdów  oraz 
postojów, lub 
przybliżony czas 
wyjazdu  i powrotu 

 

Organizator imprezy 



ŚWIADCZENIA 
- szczegółowy program 

zwiedzania, wycieczki 
lub inne usługi 
uwzględnione w cenie 

- czy jakiekolwiek usługi 
będą świadczone w 
grupie,  jej przybliżona 
liczebność 

- dostępność usług dla 
osób  o ograniczonej 
sprawności ruchowej 

- uzgodnione przez strony 
wymagania specjalne 
klienta 

 

USŁUGI DODATKOWE 
 

 
 
 

UBEZPIECZENIE 

Rodzaj i zakres ubezpieczenia: 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków,  które mogą wydarzyć  się  podczas  uczestnictwa we wczasach,  koloniach  itp.  imprezach, organizowanych przez 

Ubezpieczającego  (Organizatora).  Ochrona  ubezpieczeniowa  rozpoczyna  się  wraz  z  zameldowaniem  w  obiekcie  i  kończy  się wraz  z wymeldowaniem 

z obiektu – w przypadku  imprez z dojazdem własnym. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz z  rozpoczęciem przejazdu do miejsca wypoczynku 

i kończy się wraz z zakończeniem przejazdu powrotnego z miejsca wypoczynku – w przypadku imprez z dojazdem organizowanym przez Ubezpieczającego. 

Ubezpieczenie  obejmuje  świadczenia: na wypadek  stałego  uszczerbku  na  zdrowiu,  na wypadek  śmierci,  dzienne  świadczenie  szpitalne,  zwrot  kosztów 

naprawy  lub nabycia przedmiotów ortopedycznych  i  środków pomocniczych,  zwrot kosztów przeszkolenia  zawodowego  inwalidów,  zgodnie  z aktualnie 

obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Suma  ubezpieczenia  na wypadek 100%  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  wynosi  16.000 PLN, zaś 

suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 8.000 PLN. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje uszczerbku na zdrowiu psychicznym. 

Nazwa i adres ubezpieczyciela: 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. 00‐710 Warszawa al. Witosa 31 

 
ZALICZKA  ……………………………………..  WPŁACONA DNIA  …………………………………….. 

POZOSTAŁA NALEŻNOŚĆ  ……………………………………..  WPŁACONA DO DNIA  .…………………………………….. 

Sposób dokonania zapłaty: …… 
   

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. 
Strony dopuszczają możliwość podwyższenia ceny imprezy. 
Po zawarciu niniejszej umowy podwyższenie ceny jest możliwe, jednak Organizator może dokonać takiego podwyższenia wyłącznie wówczas, gdy jest 
ono bezpośrednim skutkiem zmiany: 
1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 
2) wysokości podatków  lub opłat od usług  turystycznych objętych niniejszą umową, nałożonych przez podmioty,  które nie biorą bezpośredniego 
udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach 
oraz na lotniskach; 
3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. 
Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 
Organizator powiadamia Klienta na  trwałym nośniku, w sposób  jasny  i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę  i wskazuje sposób  jej 
obliczenia. 
Klient ma  prawo  do  obniżki  ceny  odpowiadającej  obniżeniu  kosztów,  o  których mowa w  zdaniach  poprzedzających,  które  nastąpiło  po  zawarciu 
umowy,  a  przed  rozpoczęciem  imprezy  turystycznej.  W  przypadku  obniżenia  ceny  organizator  turystyki  może  odliczyć  od  zwrotu  należnego 
podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego organizator turystyki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi. 
Organizator oświadcza, że: 
- jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych niniejszą umową, 
- jest obowiązany do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy z dnia 24.11.2017  r. o  imprezach  turystycznych  i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz.U. 2017.2361), 
- jest  uprawniony  do  dokonania  jednostronnie  zmiany  warunków  niniejszej  umowy  na  warunkach  szczegółowo  określonych  w  Ustawie  z  dnia 
24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017.2361). 
1. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ Z TREŚCIĄ "WARUNKÓW UCZESTNICTWA" I PROGRAMEM IMPREZY, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE. AKCEPTUJĘ JE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 
ZGŁASZAM RÓWNIEŻ UDZIAŁ W IMPREZIE WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA ICH UDZIAŁ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W "WARUNKACH UCZESTNICTWA". 
2. OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE WYŻEJ WSKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ “CS NATURA TOUR” SP. Z O.O., UL. DYREKCYJNA 2‐4, 80‐958 GDAŃSK W CELU: 

 otrzymywania od „CS NATURA TOUR” sp. z o.o., drogą elektroniczną i/lub na wskazany w Formularzu adres, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez “CS NATURA TOUR” Sp. z o.o. w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) 

 przekazywania przez „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. treści, dotyczących oferty „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. na podany w Formularzu numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 

 otrzymywania od „CS NATURA TOUR” sp. z o.o., drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu adres, newsletter’a. 
 otrzymywania od „CS NATURA TOUR” sp. z o.o., drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu adres, ankiety „Ocena satysfakcji klienta”. 

3. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (‐AM) SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ POINFORMOWAĆ O JEJ TREŚCI UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OBJĘTEJ NINIEJSZĄ UMOWĄ: Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE zwanym dalej („RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „CS NATURA TOUR” sp. z o.o., ul. Thomasa Edisona 2, 04‐510 Warszawa. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przesłania oferty na realizację usług turystycznych, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych‐ na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b) realizacji obowiązków podatkowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, 
c) zawarcia umowy ubezpieczeniowej, jeżeli dany rodzaj usługi turystycznej tego wymagana ‐ na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
d) przekazywania  informacji, w oparciu o udzieloną  zgodę, na: otrzymywanie  informacji handlowych, na przekazywanie drogą  telefoniczną  treści dotyczących oferty “CS NATURA TOUR”  Sp.  z o.o., w tym przy użyciu 

automatycznych systemów wywołujących lub na otrzymywanie newsletter ‐ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
3. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie różny w zależności od celu ich przetwarzania: 

a) w przypadku celu, o jakim mowa w pkt 2 a)‐c) powyżej ‐ dane będą przechowywane przez okres 10 lat, 
b) w przypadku celu, o jakim mowa w pkt 2 d) powyżej ‐ dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  w  szczególności  upoważnieni  pracownicy  Administratora,  podmioty  przetwarzające  dane  w  imieniu  Administratora,  w  tym  szczególności:  dostawcy  usług 
informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowych, podmioty  realizujące usługi  zewnętrzne m.in. usługi przewodnickie, pilockie,  transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe  lub kurierskie, ubezpieczyciele, 
banki, placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych), oraz inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń, podmioty, którym Administrator 
zobowiązany będzie przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), a w przypadku gdy usługa turystyczna będzie finansowana  lub współfinansowana ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ‐ Pani/Pana pracodawca. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług turystycznych. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
8. W odniesieniu do przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
 

………............................................ 
(data, pieczęć organizatora, imię i nazwisko, adres, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

osoby reprezentującej organizatora, podpis) 

 
………............................................ 

(data, podpis klienta) 


