UMOWA - ZGŁOSZENIE

ORGANIZATOR: "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 701-036-25-18
KRS 0000442767
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Wpis do Rejestru Ogranizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 1396
KONTAKT: tel.:+48 786874825, e-mail: sebastian@guidedfishing.pl, www.przewodnicywedkarscy.pl
Osoba reprezentująca Organizatora: Sebastian Kalkowski
Umowa numer:
Termin imprezy:
Łowisko/ośrodek wędkarski:
Ilość osób:
Całkowita cena imprezy:
Zgłaszający:
Imię i nazwisko:
Adres:
PESEL:
e-mail:
Telefon:
Pozostali uczestnicy:
Imię i nazwisko:
Adres:
PESEL:
Imię i nazwisko:
Adres:
PESEL:
Imię i nazwisko:
Adres:
PESEL:
Świadczenia w cenie imprezy:
Zakwaterowanie:

Przewodnik wędkarski:
Wyżywienie:
Łodzie:

Licencje wędkarskie:
Rezydent lub przedstawiciel:
Sprzęt wędkarski:
Transport:
Dodatkowe usługi:
Inne:

Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
... PLN/osoba Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
... PLN/osoba Płatne dodatkowo

Dodatkowe możliwości
na miejscu

Dodatkowe informacje:
Kaucja zwrotna:
Płatności:
Kwota:
Wpłata I Zaliczka
Wpłata II Końcowa
Nr konta:
Nazwa i adres banku:

Waluta:

Termin płatności:

PL 34 1140 2004 0000 3502 7542 7417, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
SKRYTKA POCZTOWA 2108, 90-959 LODZ 2

Organizator jest wpisany do Rejestru Ogranizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych nr 1396
Organizator posiada Gwarancję Ubezpieczeniową nr M 518941
Gwarantem jest Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Organizator odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
Wszyscy Klienci Ogranizatora są objęci ubezpieczeniem NNW lub NNW i KL
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UMOWA GENERALNA NR 519304
ubezpieczenie na terenie EUROPY: NNW i KL
ubezpieczenie na terenie POLSKI: NNW
Dokładny zakres ubezpieczenia znajduje się na stronie Organizatora
www.przewodnicywedkarscy.pl w zakładce OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
Każdy uczestnik wyprawy ma prawo do zwiększenia kwot ubezpieczenia w uzgodnieniu
z Organizatorem oraz po zaakceptowaniu dodatkowo płatnej polisy.
Uczestnicy wyprawy mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów z rezygnacji z
imprezy turystycznej - koszt ubezpieczenia około 4-10 % ceny imprezy turystycznej za osobę

w zależności od pakietu i ubezpieczyciela. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy
można zakupić najpóźniej na 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wszystkie warunki imprez organizowanych przez Organizatora oraz warunki umów są
opisane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa dostępnych na stronie Organizatora
www.przewodnicywedkarscy.pl.
W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora, Organizator przesyła do Klienta
drogą email link do OWU widoczny na stronie Organizatora.
1. Zaoferowane Państwu połącznie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną
w rozumieniu dyrektywy UE 2015/2302.
2. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające
zastosowanie do imprez turystycznych.
3. Osoba podpisująca Umowę w imieniu i na rzecz osób trzecich oświadcza, iż posiada
pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy.
4. Osoba podpisująca Umowę oświadcza także, iż zapoznała się z treścią dokumentów,
które stanowią integralną część umowy o udziale w imprezie i akceptuje je tj.: Ogólne
Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez "Aspius Pro
Fishing Outdoor" Sp. z o.o. oraz informacje o warunkach ubezpieczenia. Powyższe
informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora
www.przewodnicywedkarscy.pl.
5. W imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie uczestników zobowiązuje się do
przestrzegania praw i przepisów obowiązujących w kraju docelowym, a także praw i przepisów
zwyczajowych ustalonych przez gospodarza ośrodka wędkarskiego (np. zasad dotyczących
utrzymywania porządku w wynajmowanym domku/apartamencie, zasad dotyczących
użytkowania sprzętu pływającego oraz zasad dotyczących wymiarów i limitów wędkarskich
poławianych ryb).
6. Każdy z uczestników odpowiada finansowo za wszystkie zniszczenia i usterki miejsca
zakwaterowania, sprzętu oraz mebli w miejscu zakwaterowania, sprzętu wędkarskiego oraz łodzi
powstałe z jego winy.
7. W imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie uczestników rezygnuje z udziału
w imprezie licencjonowanego pilota wycieczek.
8. Warunkiem uczestnictwa w wyprawie jest posiadanie i okazanie przed wyprawą zezwolenia
na wędkowanie na danej wodzie, jeżeli to zezwolenie nie jest objęte zakresem umowy.
9. Uczestnik wyprawy zobowiązuje sie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na danej wodzie,
tj. między innymi zakładania kamizelki ratunkowej w czasie pobytu na sprzecie pływającym.
10. Zabrania sie spożywania alkoholu i innych środków odurzajacych podczas
przebywania na jednostkach pływających.
11. Uczestnik wyprawy ma obowiazek podporządkowac się wszelkim poleceniom przewodnika
wędkarskiego, jeżeli taki przewodnik wędkarski jest ujęty w zakresie umowy. Przewodnik
wędkarski nie ponosi odpowiedzialności za nauruszenia regulaminu, prawa oraz zasad
bezpieczeństwa przez uczestnika wyprawy.
12. W przypadku drastycznego złamania regulaminu przewodnik wędkarski ma prawo zakończyć
natychmiast wyprawę, bez możliwosci zwrotu kosztów.
13. Osoba podpisująca Umowę potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej
Umowie-Zgłoszeniu. Oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że przetwarzanie danych osobowych
konieczne dla realizacji umowy jest dopuszczalne na podstawie
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
14. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz OWU Organizatora
i akceptuję jego postanowienia.
15. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora drogą elektroniczną.
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych
w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Organizatora zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
17. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz filmów video z moim wizerunkiem i z wizerunkiem
wszystkich zgłoszonych uczestników w materiałach reklamowych Organizatora
oraz na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora.
18. W przypadku braku możliwości wyjazdu z kraju lub brak możliwości wjazdu do kraju docelowego
spowodowanego epidemią, pandemią, czy innymi czynnikami zewnętrznymi, które są niezależne
od organizatora, wyprawa jest przekładana na inny, późniejszy termin. W przypadku zainstnienia
ww. czynników zwroty wpłat nie są możliwe. Wyprawa jest realizowana w innym terminie.

Czytelne imię i nazwisko,
podpis zgłaszającego, data:

przyjęto - podpis, pieczątka
przedstawiciela "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o.

