
Biuro Turystyki Aktywnej "ZAWÓR"
Bartłomiej Jurek, Urszula Jurek S.C.

95-100 Dąbrówka Wielka, ul Wycieczkowa 23 D
 Tel. 66 88 44 707, e-mail: bartekjurek@hotmail.com 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wydane
przez Marszałka Województwa Łódzkiego  -  poz. 425

Bank Pekao S.A. w Zgierzu

05 1240 3057 1111 0010 7611 8774

UMOWA - ZGŁOSZENIE  NA MŁODZIEŻOWYREJS PO
MORZU BAŁTYCKIM

KRAJ :  POLSKA,
MIEJSCE: akwen " ZATOKA SZCZECIŃSKA, MORZE BAŁTYCKIE" 
TERMIN: 13-20.07.2019r.
TRANSPORT: BUS 9 OSOBOWY,
WYJAZD godz 6.00 w ( sobotę )  13.07.2019 r.
Miejsce wyjazdu: ZGIERZ,  PLAC "STU STRACONYCH" 
POWRÓT, dnia : 20.07.2019 r.  miejsce:  jw. około godz. 14.00
Zaokrętowanie : jacht kabinowy BLUE WATER TYPU SAS 39 
Wyżywienie:  trzy posiłki dziennie przygotowane przez załogę pod opieką kadry lub

stołowanie się w restauracjach portowych.
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,Zagranica – NNW - suma ubezpieczenia  za poważne urazy wskutek NNW 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 imprezy wynosi:  1500 zł.
Słownie złotych:   dziewięćset piędziesiąt złotych
PIERWSZĄ RATĘ w wysokości    400 zł 00  należy wpłacić w dniu zgłoszenia        
OSTATECZNA ZAPŁATA  w wysokości 1100 zł 00 winna nastąpić do dnia 22.06.2019r.
Płatne przelewem na konto biura lub gotówką.
Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona ( 8 miejsc ). 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.              

 
...........................................    data  ........................    ...............................................................  
            podpis  klienta                                                            podpis i pieczęć usługodawcy


