Umowa – Zgłoszenie/Uczestnictwa w imprezie turystycznej
KOLONIA LETNIA
Organizator:
WER- TOUR ,Organizacja Pośrednictwo Turystyczne Monika Werra
Adres: ul. Jaworowa 18/2 71-382 Szczecin
NIP: 852-196-68-44 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 23/08
Nr konta 31124038131111001075425608
Osoba zawierająca umowę:
Imię i Nazwisko..........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail ................................................................................................................................
Dane uczestnika kolonii:
Imię i Nazwisko..........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................................................
Data urodzenia dziecka...............................................................................................................................
Rodzaj imprezy : kolonia letnia

Cena uczestnictwa: 1370 zł

Termin : 12 lipca 2019 - 20 lipca 2019 r.
Miejsce pobytu: DW Zacisze , Róży Ostrowskiej 45 ,Wdzydze Kiszewskie
Zadatek 500 stanowi o wpisaniu dziecka na listę uczestników - Decyduje kolejność zgłoszeń , należy podpisać umowę
zgłoszenia: osobiście lub drogą elektroniczną . Dokumenty do pobrania dostępne na stronie www.wertour.pl
Całość kwoty należy wpłacić do dnia: 28.06.2019 r.
1. Niniejsza umowa wraz z kartą uczestnika i warunkami uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział
w imprezie organizowanej przez:
WER - TOUR
2. Stronami umowy są organizator i osoba zgłaszająca uczestnika.
3. Uczestnik/osoba zgłaszająca otrzymuje kartę kwalifikacyjną uczestnika imprezy, którą wypełnia i dostarcza
niezwłocznie organizatorowi lub wychowawcy.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie nowych ofert wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanych przez
WERTOUR
Szczecin
oraz
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
przez
firmę
WER-TOUR w celach marketingowych i umieszczanie wizerunku uczestnika na stronie internetowej biura.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Oświadczenie:
Ja niżej podpisana/y, jako opiekun uczestnika imprezy oświadczam, że przez cały czas trwania imprezy uczestnik podporządkuje się zaleceniom i
wskazówkom wychowawców. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią warunków uczestnictwa w imprezie, które stanowią integralną część
umowy oraz akceptuje je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie własnoręcznym podpisem.

.............................................................................
podpis i pieczęć organizatora

…...................................................................
data, podpis opiekuna (osoby zgłaszającej)

.

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 204629 z dnia 01.06.2015r. każdy uczestnik
imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:
Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

zakres terytorialny, wariant, rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka i sumy ubezpieczenia

Wybrany zakres
ubezpieczenia

Polska, STANDARD NNW 10 000 PLN
1)„Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy
uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015
roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
2)Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw
i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych
oraz ich poprawiania”

…..............................................................
Data i podpis uczestnika/osoby zgłaszającej
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WER-TOUR
I. Zasady ogólne
1.1 Poniższe warunki stanowią składnik zlecenia imprezy turystycznej.
1.2 WER-TOUR będzie świadczyć usługi zgodnie z warunkami określonymi w ofercie imprezy.
1.3 Dokonywanie zmian lub modyfikacji możliwe jest tylko za zgodą zamawiającego i WER-TOUR
II. Zawarcie umowy
2.1Osoba podpisująca zlecenie, przyjmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy również w imieniu zgłoszonych uczestników imprezy.
2.2 Zamawiający zawierając zlecenie, deklaruje, że stan zdrowia Jego i Podopiecznych pozwala na wzięcie udziału w imprezie turystycznej.
III. Odstąpienie od umowy
3.1 WER-TOUR zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki (imprezy ), jeżeli przeprowadzenie jej jest utrudnione lub niebezpieczne z przyczyn niezależnych od
WER-TOUR.
3.2 Impreza może być odwołana w przypadku nie zebrania się grupy ( 0dpowiedniej liczby uczestników )
3.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO (bez względu na przyczynę) WER-TOUR potrąca od pełnej ceny opłatę:
30% powyżej 30 dni przed planowaną datą wyjazdu
50% ceny powyżej 14 dni przed planowaną datą wyjazdu
100% ceny w terminie 7 dni i krócej przed planowaną datą wyjazdu
IV. Warunki płatności
4.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wpłacić zadatek w wysokości i w formie określonej w ofercie imprezy, pozostała należność winna być wpłacona w terminie
podanym również w ofercie imprezy (nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy).
4.2 W przypadku kiedy zakup imprezy dokonywany jest później niż 30 dni przed wyjazdem, ZAMAWIAJĄCY wpłaca całą kwotę.
4.3 Za zrealizowaną imprezę WER-TOUR na życzenie klienta, wystawia fakturę VAT marża
V .Realizacja umowy
51. W czasie trwania imprezy ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy.
5.2 ZAMAWIAJĄCY/uczestnik/opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania .
5.3 W sprawach nieuregulowanych warunkami obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Biuro na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. Umowy generalnej ubezpieczenia nr 204629 z dnia 01.06.2015r. zawiera ubezpieczenia na
rzecz klientów uczestniczących w zorganizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie
uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

Administratorem danych osobowych Pana/ Pani / uczestnika imprezy turystycznej jest WER – TOUR Organizacja Pośrednictwo Turystyczne
Monika Werra, ul. Jaworowa 18/2, 71 – 382 Szczecin, adres poczty elektronicznej: wertour@interia.pl
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem : wertour@interia.pl
Pani/Pana dane zbieramy, aby móc przesyłać oferty dotyczące kolonii letnich, zimowisk, obozów dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez
turystycznych organizowanych przez wyżej wymienione biuro WER – TOUR SZCZECIN. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [ po 25 maja 2018 r.: do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do
momentu rezygnacji z usług „ofert” lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W każdym momencie może Pan/Pani wycofać
zgodę na przesyłanie przez nas informacji. W tym celu wystarczy wysłać maila o treści „rezygnacja z ofert” na skrzynkę : wertour@interia.pl Nie
udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, chyba, że zachodzi taka konieczność w przypadku realizacji zleconej usługi lub też w przypadku
obsługi: księgowej (biuro rachunkowe), oraz ubezpieczenia usług turystycznych (Signal Iduna ), zapewniając jednak o zawarciu stosownych
regulacji z procesami Państwa danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

