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Organizator
TAX s.c. Jakub Rutkiewicz Marta Rutkiewicz
76-230 Potęgowo, Runowo 23 tel. 59 8115 149
Nr zezwolenia 252 wydany przez Marszałka Woj. Pomorskiego
Ubezpieczenie OC – Gwarancja Towarz. Ubezpieczeń Wzajemnych
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Do ceny imprezy turystycznej został wliczony rabat w wysokości i nie dotyczy on dodatkowych fakultetów oraz transportów. Płatność zaliczki powinna
nastąpić w przeciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Dopłatę należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej w
wysokości 40 zł. Szczegóły transportu - www.transporty.runowo.pl Organizator informuje iż zgodnie z Ustawą z 22.VII.2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wyniosła 0 zł.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam w imieniu własnym oraz osób zgłoszonych, że zapoznałam/em się z programem imprezy, treścią warunków uczestnictwa
oraz warunkami ubezpieczenia NNW i KL (Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kolonii i
obozów dziecięcych oraz młodzieżowych PZU S.A. ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/284 /2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ze
zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r), które stanowią integralną część umowy o udział w imprezie i
akceptuję je. Otrzymałem również dokument potwierdzający awarcie przez Organizatora obowiązkowej gwarancji ubezpieczeniowej wraz
z informacją o sposobie ubiegania się o wypłatę środków. Zostałem poinformowany o możliwości i zakresie ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji. Zgłaszam również udział w imprezie wyżej wymienionych osób i obowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w
poniższym terminie. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w umowie-zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. Jest mi wiadomo, iż
warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie: dowodu wpłaty za całość imprezy, oraz wypełnioną kartę uczestnika
kolonii/obozu/zimowiska. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć robionych podczas imprezy przez TAX s.c. do
celów marketingowych. Do umowy dołączono "informację o imprezie turystycznej" (katalog lub wydruk oferty), warunki uczestnictwa w
imprezie turystycznej. Akceptuję iż uczestnicy kolonii i obozów młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obozu oraz
obligatoryjnie muszą posiadać wypełnioną kartę kolonijną na zbiórce wyjazdowej lub zdać ją wcześniej do biura - brak karty może
skutkować nie przyjęciem uczestnika na placówkę wypoczynku.
Brak zaznaczenia niniejszej opcji jest równoznaczny z brakiem wyrażenia zgody zgłaszającego na użytkowanie kamizelek przez uczestnika,
będącyh na wyposażeniu Stajni Pałac Runowo.
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