BIURO PODRÓŻY „GALEON” Andrzej Czapliński
95 – 100 Zgierz, ul. Żytnia 42 tel/fax - 42 716 62 72
Tel. Kom. 606 393 082, e-mail bpgaleon@wp.pl
Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych, wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego - poz. 132
Konto w PKO PB SA O/Zgierz Nr konta 25 1020 3440 0000 7802 0052 1146

UMOWA - ZGŁOSZENIE NA ZIMOWISKO
NARCIARSKO-PŁYWACKIE
KRAJ POLSKA, MIEJSCE MURZASICHLE ul. SĄDELSKA 90A, TERMIN: 8 -15.02.2015r.

Transport: AUTOKAR, WYJAZD dnia 8.02.2015 r., Godz: 10.00
Miejsce wyjazdu: ZGIERZ, PLAC STU STRACONYCH
POWRÓT, dzień 15.02.2015 r godz: 18.15 –19.45. miejsce: jw.
Zakwaterowanie: Pensjonat góralski, pok. 3, 4 i 5 os. z łazienkami
Wyżywienie: 3 x dziennie w jadalni pensjonatu – na terenie posesji.
Ubezpieczenie uczestników w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń PZU Spółka Akcyjna,
al.Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS 9831, Nip 526-025-10-49,
Kraj – NNW - suma ubezpieczenia za poważne urazy wskutek NW wynosi - 10.000 zł, z
tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 20.000 zł
Ja. niżej podpisany(a) ............................................................ zamieszkały w: .......................
................................................................................... telefon kontakt. ..................................
E-mail: …………………………………….. zgłaszam udział w obozie poniższej osoby i
zobowiązuję się do uregulowania należności za jej udział w terminie przewidzianym
niniejszą umową.
IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................... Data ur. .......................
Adres: kod ............... miejscowość ............................... ul./nr ….................................................
Ogólny koszt umowy wynosi: 1.070,00 zł.
Słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych 00/100
PIERWSZĄ RATĘ w wysokości 300 zł 00 należy zapłacić do dnia 05.12.2014 r.
Ostateczna zapłata w wysokości 770 zł 00 winna nastąpić do dnia 18.01.2015 r.
Płatne przelewem na konto biura lub gotówką
Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona.Termin wpłaty zaliczki decyduje o udziale w imprezie!
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z Warunkami Uczestnictwa oraz Programem
imprezy – załącznikami, które stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia i akceptuję je.
.
............................................
podpis klienta

data ........................

...............................................................
podpis i pieczęć usługodawcy

