
                                                                                                   Biuro Podróży  Made in Poland Jarosław Burczyński
                                                                                                   91-078 Łódź ul. Kasprzaka 3, NIP 727-175-67-42
                                                                                                          tel. 42 209 39 33 (34), 882 428 600, fax 42 209 39 35
                        Pieczątka Agenta                                                             biuro@madeinpoland.com.pl  www.madeinpoland.com.pl

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 171 wydane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Biuro posiada Ubezpieczenie Odpowie-
dzialności Cywilnej Organizatora Turystyki wydane przez SIGNAL IDUNA S.A., wymaganą przez Ustawę o usługach turystycznych z 
29.08.1997 r na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrotu wniesionych wpłat na imprezy turystyczne.
       

                                                                  UMOWA – ZGŁOSZENIE

Termin Imprezy      od ..................................do........................... Ilość noclegów .....................

Kraj....................... Miejscowość...................................................Nazwa obiektu...............................................

Rodzaj pokoju.......................................................................................... Rodzaj wyżywienia.............................

Dodatkowo w cenie..............................................................................................................................................

                                                  DANE UCZESTNIKÓW - OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Imię i Nazwisko.............................................................................................Data urodzenia* ............................

Adres.............................................................................................................Telefon...........................................

                                                         DANE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

Lp. Imię i Nazwisko                         Data urodzenia*    Adres zamieszkania                                    Telefon

2................................................... ............................. ..................................................................... ........... 
3................................................... ............................. ..................................................................... ...........
4................................................... ............................. ..................................................................... ...........
5................................................... ............................. ..................................................................... ...........
6................................................... ............................. ..................................................................... ...........
                                                                 KOSZTY I PŁATNOŚCI (PLZ)

Uczestnik                                              Ilość            Cena                    Suma
Osoba dorosła ......................... ............    .....................  ...............................
Dorosły dostawka .................... ............    .....................  ...............................
Dziecko...........lat .................... .............    ....................   ...............................
Dziecko...........lat .................... .............    ....................   ...............................
Dziecko dostawka ................... .............   ....................    ...............................
Dziecko bez świadczeń............ .............   ....................    ...............................
                                                                  Razem pobyt   ...............................

Ubezpieczenie NW,KL,bagaż................   .....................    ...............................
Świadczenia dodatkowe:
.......................................    ...................   ......................     ..............................
Składka na TFG **             …...............   …...................     …..........................

                                                                                      Razem koszty ................................
                                                                                      Zaliczka 30%..................................
                                                                                      Dopłata do dnia .............................

Uwagi:................................................................................................................................................................. 

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

* w przypadku wykupienia ubezpieczenie prosimy wpisać poniżej dodatkowo nr PESEL:
.............................................................................................................................................................................
** TFG = Turystyczby Fundusz Gwarancyjny

UWAGA ! Cena wczasów zagranicznych aktualna przy kursie EURO w dniu podpisania umowy ! 
                W przypadku wpłaty zaliczki, ostateczna cena imprezy przy kursie EURO z dnia dopłaty II raty !

Prawidłowość powyższych danych, odbiór pisemnej oferty imprezy oraz akceptację “Warunków uczestnictwa i rezygnacji z imprez Biura Podróży “Made in 
Poland” w Łodzi potwierdzam podpisem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy 
jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą 
przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

 ................................................      ..............................................             ...................................................................
            (Miejscowość i data)                            (Podpis Agenta)                                       (Data i czytelny podpis Klienta)
   

mailto:biuro@madeinpoland.com.pl

