Biuro Podróży TU I TAM
TUI Centrum Podróży
ul. Odrodzenia 3a, 59-300 Lubin
tel. 076 8461802, fax: 076 8443454
e-mail: tui@tuitam.pl www.tuitam.pl
nr konta: 50 1020 5558 1111 1074 8710 0061

Organizator imprezy:

TUI Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa, NIP: 7792048522, posiadająca zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa
Mazowieckiego pod numerem 726.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
oryginał/kopia

Zgłaszający:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data: xxxxxxxxxxxxx

Nr rezerwacji: xxxxxxxxxxxx

Nr klienta:
xxxxxxxxxxxxx

Uczestnicy (imię i nazwisko, a w przypadku dzieci do lat 16 – data urodzenia):
1.
3.
5.
7.

xxxxxxxxxxxxx

2.
4.
6.
8.

xxxxxxxxxxxxx

Miejsce pobytu: xxxxxxxxxxxxx

Termin: xxxxxxx r.

Nazwa i kategoria: xxxxxxxxxxxxxx****

Wylot z: xxxxxxxxxxxx

Typ zakwaterowania: pokój xxxxxxxxxxx

Rodzaj wyżywienia: xxxxxxxxxx

Cena imprezy turystycznej:

Typ ubezpieczenia: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx zł

Koszty dodatkowe: -

Łączna należność: xxxxxxxxx zł

Zaliczka:

Pozostała należność: xxxxxxx zł

xxxxxxxxxx zł

Termin dopłaty:

Sposób płatności: xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx r.

Życzenia specjalne (pkt 3.4 WIT): xxxxxxxxxx
)

Przewidywane godziny przelotu* : wylot xxxxxxxx,
)

powrót xxxxxxxxx

* - zastrzega się możliwość zmian. Ostateczne godziny przelotu znajdą Państwo w dokumentach podróży.
Rodzaj, zakres ubezpieczenia oraz nazwa i adres ubezpieczyciela wskazane zostały w treści Warunków Imprez Turystycznych.
Podstawa prawna umowy: art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z powodu
niewystarczającej liczby zgłoszeń, klient zostanie powiadomiony na piśmie, nie później niż na 28 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient obowiązany jest powiadomić organizatora o
przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy. Reklamacje związane z wykonywaniem usług należy zgłaszać na piśmie do
organizatora, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
Zgłaszający oświadcza, że:
• posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych uczestników,
• zapoznał się ze stanowiącymi integralna część niniejszej umowy Warunkami Imprez Turystycznych organizatora oraz z Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta, a ponadto z warunkami przejazdu organizatorów transportu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i przyjmuje je do wiadomości,
• został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów transportowych, wizowych, przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie oraz możliwością ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży,
• został poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), że administratorem danych
osobowych jest TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych
oraz celach marketingowych, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania
postanowień niniejszej umowy przez organizatora i ubezpieczyciela oraz że dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, agentom
współpracującym z TUI Poland sp. z o.o. na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom oraz kontrahentom zagranicznym w celu
realizacji umowy
• zobowiązuje się uiścić pełną cenę imprezy za wszystkich zgłoszonych uczestników zgodnie z obowiązującymi Warunkami Imprez Turystycznych.

data i podpis zgłaszającego

data, imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika biura podróży

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUI Poland sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą przy ul. Wołoskiej 9a, 02-583 Warszawa w celach
marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

data i podpis zgłaszającego
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez TUI Poland sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A na konto poczty elektronicznej o adresie
podanym w Umowie, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie (zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

data i podpis zgłaszającego

