
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 
 

Biuro Podróży „AVOCADO PODRÓŻE” zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 

imprezę turystyczną, a klient podpisujący niniejszą umowę zakupuje ją z zamiarem 

uczestniczenia na przedstawionych poniżej warunkach: 

 

1. Informacje o imprezie  turystycznej:   

PIELGRZYMKA PORTUGALIA WG PROGRAMU 

TERMIN: 16-23 KWIETNIA 2020  

Rodzaj transportu –SAMOLOT/AUTOKAR 

2. Zgłaszam w imprezie niżej wymienione osoby i zobowiązuje się do uregulowania 

należności za ich udział przewidzianym w „Warunkach uczestnictwa”: 

Lp. Imię i nazwisko Data 

Urodzenia/PESEL 

Adres zamieszkania Telefon/e-mail 

1.  

 

   

2.  

 

   

 

3. PŁATNOŚCI:  

PŁATNOŚCI Cena  Ilość osób Razem  

Cena za osobę 3 490 ZŁ   

  Należność łącznie  

 

I wpłata 1000 ZŁ - ZALICZKA DATA W dniu zapisu 

Włata całość 2 490 zł  DO DNIA 31.03.2020 r. 

 

Wpłat należy dokonać na konto:  

BNP Paribas 55 1600 1462 1870 8668 1000 0001 

Tytuł przelewu: „Pielgrzymka do Fatimy“ 



 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, iż:  
1) administratorem podanych danych osobowych jest Biuro Podróży „AVOCADO 

PODRÓŻE” z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. Litewska 46 podane dane osobowe 

są zbierane w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych (realizacji 

rezerwacji) oraz dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 

administratora, w granicach dozwolonych prawem.  

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Podróży 

„AVOCADO PODRÓŻE” z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. Litewska 46 w celu 

marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, współpracujących z Biuro Podróży 

„AVOCADO PODRÓŻE”. 

3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ust. z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

4) Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla 

celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).  

 

                 

               .......................................... 

            data i podpis klienta 

 

Potwierdzenie zawarcia umowy: 

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Imprez Turystycznych, Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia, ramowym programem Imprezy, rozkładem lotów, regulaminem serwisu, 

polityką prywatności, polityką cookies i akceptuję ich treść. Oświadczam, że powyższe dane 

Zgłaszającego oraz Uczestników (w szczególności dane kontaktowe) są poprawne i zgodne z 

danymi zamieszczonymi w ich dowodach osobistych lub paszportach, oraz że posiadam 

pełnomocnictwo do zawierania Umowy i do dokonywania jej zmian, udzielone przez 

Uczestników. Zobowiązuje się do uregulowania płatności wynikających z Umowy w terminie 

określonym harmonogramem wpłat. Niepodanie lub podanie niepełnych, niepoprawnych, 

fałszywych danych może skutkować niedostarczeniem istotnych informacji dotyczących 

realizacji niniejszej umowy [np. aktualizacja godzin odlotu]. Zgłaszający zobowiązuje się do 

bezzwłocznego przekazania Uczestnikom wskazanym w Umowie wszelkich informacji 

otrzymanych od Organizatora.  

                                                                                                                                                                                      

 

.......................................... 

             data i podpis klienta 

 


