
  
UMOWA ZGŁOSZENIE 

 Organizator 
Biuro Turystyki PELIKAN B. Łubińska 
Ul. Edmunda Bałuki 2/u3 
70-406 Szczecin 
Tel. 914 881 422, 914 881 686 
e-mail: pelikan@peikan.szn.pl 
www.pelikan.szn.pl 

 
NUMER 
(nadaje Organizator) 

 
 

OSOBA ZAMAWIAJĄCA: 
 

    
   

Imię i nazwisko Adres Telefon e-mail 
 

LISTA UCZESTNIKÓW: 
 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres Telefon e-mail 
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
 

OPIS USŁUGI: 
 

Impreza:   
 

Miejsce zbiórki:  Godzina zbiórki:  
Termin:  Cena Ilość Razem 
Zakwaterowanie:  zł  zł 
Wyżywienie:  zł  zł 
Transport:  zł  zł 
Ubezpieczenie:  zł  zł 

 
 

TFG: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  zł  zł 
Dodatkowe usługi: transfer na lotnisko  zł  zł 

Obiadokolacje  zł   
ub. chorób przewlekłych  zł  zł 
ub. SKI  zł  zł 

Inne:      
Cena całkowita: zł 

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (2,6 % ceny całkowitej) 
 

Ilość osób:  zł 

Płatności: Zaliczka 10 % (przy zapisie) + KR 
 

zł Płatne do:  

Dopłata do 30% (3 m-ce przed wyjazdem) 
 

zł Płatne do:  

Dopłata do 100 % (30 dni przed wyjazdem) 
 

zł Płatne do:  

 
Ja niżej podpisany zgłaszam udział w imprezie ww. osoby i zobowiązuje się do uregulowania należności za ich udział w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 
Zostałem poinformowany o konieczności dopłaty do pok. 1 os. w przypadku nieznalezienia osób na dokwaterowanie (dotyczy osób zgłaszanych na dokwaterowanie, o ile 
oferta nie precyzuje inaczej). W imieniu ww. osób zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa BT PELIKAN, treść niniejszej umowy oraz dołączony program i 
świadczenia objęte ceną. Biuro BT PELIKAN oświadcza, że jako organizator jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Uczestników na warunkach i w 
zakresie opisanym w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29.04.1997 r. Dz. U. 04.223.2268 z dnia 14.10.2004 r. oraz odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 
Biuro Turystyki PELIKAN z siedzibą w Szczecinie informuje, że: 

 Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest BT PELIKAN z siedzibą w Szczecinie 70-406 przy ul. E. Bałuki 2/u3,  
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z BT PELIKAN umowy, 
 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, 

agentom współpracującym z BT PELIKAN oraz pracownikom Biura w celu realizacji umowy zawartej z BT PELIKAN, 
 Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, 
 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania 

 
Ja 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 SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, 
zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzona 
uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dn. 27.03.2013 r zmienione aneksem nr 1 z dn. 17.06.2015 r oraz aneksem nr 2 z dn. 15.12.2015 r, stanowiące 
załącznik do niniejszej umowy. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie prze BT PELIKAN, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych do realizacji umowy 
zawartej z BT PELIKAN 

 
 

     
Podpis klienta 

akceptuję warunki uczestnictwa 
 Miejscowość/Data 

 
 

 Podpis przedstawiciela agencji turystycznej 
 
 

BIURO TURYSTYKI PELIKAN B. ŁUBIŃSKA | EDMUNDA BAŁUKI 2/U3 | 70 – 406 SZCZECIN | TEL. 914 881 422, 914 888 601 | NIP 851-121-02-63 | REGON 812509577 
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