IZBA

YKI

WAR
SZA
W
S

KA

ST
RY
TU

Ag
e

nt

P.U.H. BIURO TURYSTYKI “ORION”
02 - 101 Warszawa ul. Grójecka 95
Tel/fax: 22 6688507, kom. 512385672
e-mail: btorion@btorion.pl
Koncesja nr: 116 NIP 5221006239
Polisa OC w AXA TUiR S.A.
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UMOWA/ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Zniżki:
o Wczesna rezerwacja - 50 zł*
o Zabierz kolegę/koleżankę - 50 zł**

Turnus 3: 26.07-7.08.2017
o Obóz Otaku (1819/1969 zł)*
o Obóz Otaku Art. (1869/2019 zł)*
o Obóz Otaku Kulinaria (1869/2019 zł)*

Turnus 1: 2-14.07.2017
Obóz RPG (1769 zł)
Obóz RPG/Battle (1769 zł)
Obóz Otaku (1819/1969 zł)*
Obóz Otaku Art. (1869/2019 zł)*
Obóz Otaku Tradycja (1869/2019 zł)*

o
o
o
o
o

Turnus 4: 7-19.08.2017
o Obóz RPG/LARP (1769 zł)
o Obóz RPG/MtG (1769 zł)
o Obóz RPG W cieniu kultury japońskiej (1769 zł)
o Obóz Otaku (1819/1969 zł)*
o Obóz Otaku Cosplay (1869/2019 zł)*
o Obóz Otaku Kulinaria (1869/2019 zł)*

Turnus 2: 14-26.07.2017
o Obóz RPG/LARP (1769 zł)
o Obóz LARP (1769 zł)
o Obóz RPG „Rycerskie zmagania” (1769 zł)
o Obóz Otaku (1819/1969 zł)*
o Obóz Otaku Kulinaria (1869/2019 zł)*
o Obóz Otaku Cosplay (1869/2019 zł)*

Turnus 5: 19-30.08.2017
o Studencki obóz RPG (1469 zł)
o Studencki obóz Otaku (1519 zł)

Turnus 3: 26.07-7.08.2017
Obóz RPG (1769 zł)
Obóz RPG/Battle (1769 zł)
Obóz LARP (1769 zł)
Obóz RPG „Na wikińskiej wyprawie” (1769 zł)

o
o
o
o

* cena zależna od wybranego zakwaterowania: Ośrodek
Wypoczynkowy lub Hotel ***

Wyżywienie: 4* dziennie 12 FB (3* dziennie 11 FB dla wyjazdów studenckich)
Uczestnik 1
Rozmiar i rodzaj (Damski/Męski) T-shirtu:

* warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy
oraz wpłacenie zaliczki do 31.03.2017
** dotyczy nowych klientów

Transport autokarowy:
z Bydgoszczy (190 zł)
z Częstochowy (180 zł)
z Gdańska (210 zł)
z Katowic (180 zł)
z Krakowa (190 zł)
z Łodzi (190 zł)
z Opola (160 zł)
z Poznania (180 zł)
ze Szczecina (200 zł)
z Warszawy (190 zł)
z Wrocławia (160 zł)
negocjowany
dojazd własny

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ubezpieczenie dodatkowe:
o ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Imię.............................................Nazwisko........................................................ Data urodzenia.................................
ADRES zameldowania:
kod pocztowy........................miasto..........................................................................
ulica.............................................nr domu......................................województwo........................................................
ADRES do korespondencji:
kod pocztowy........................miasto..........................................................................
ulica.............................................nr domu......................................województwo........................................................
Telefon kontaktowy............................................................e-mail.................................................................................
Uczestnik 2

Rozmiar i rodzaj (Damski/Męski) T-shirtu:

Imię.............................................Nazwisko........................................................ Data urodzenia.................................
ADRES zameldowania:
kod pocztowy........................miasto..........................................................................
ulica.............................................nr domu......................................województwo........................................................
ADRES do korespondencji:
kod pocztowy........................miasto..........................................................................
ulica.............................................nr domu......................................województwo........................................................
Telefon kontaktowy............................................................e-mail.................................................................................
* dostępne rozmiary: k. damskie: S, M, L, XL; k. męskie: S, M, L, XL, XXL

Należność:

Cena imprezy Ilość Cena transportu Ilość

I wpłata

Data

Kwota

KP nr

Dopłata
do dnia
Kwota

Rabaty

Ilość Ubezp. dod. Ilość

SUMA

Data

lub całość

Data

KP nr

Kwota

KP nr

P.U.H. Biuro Turystyki „ORION” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 93/1, jest administratorem danych osobowych Uczestnika imprezy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Uczestnika imprezy będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – o ile Uczestnik wyrazi zgodę – dla celów marketingu bezpośredniego
produktów/usług P.U.H. Biura Turystyki „ORION”. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

·

Wyrażam zgodę

tak/nie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Warunkami uczestnictwa” w imprezie (na odwrocie) i akceptuję je własnoręcznym podpisem.
Oświadczam również, iż posiadam upoważnienie osób wymienionych w zgłoszeniu do występowania w ich imieniu.
Prawdziwość danych zawartych w Zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych wykonanych podczas obozów, przedstawiających osoby wymienione w Zgłoszeniu. Oświadczenie dotyczy zdjęć
umieszczonych zarówno w kronice wyjazdowej na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych Biura Turystyki „ORION”.
Deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem/am się z treścią i otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL
IDUNA Travel, zatwierdzone uchwalą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 2/Z/04 roku oraz Uchwalą Zarządu nr 65/Z/2004 z dnia 02.12.2004 wprowadzającą Aneksem nr 1 – zmiany do OWU:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, zatwierdzone Uchwalą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 2/Z/04 z dnia 2 lutego 2004 roku. Potwierdzam, że zostałem/am
poinformowany/a o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży oraz możliwości zakupienia dodatkowego ubezpieczenia
od chorób przewlekłych.

..............................................................
Miejscowość, data

..............................................................
Pieczęć i podpis Agenta/Sprzedawcy

..............................................................
Podpis Klienta

