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tel/fax 041 344 5329, kom. 509 222 026
www.primatour.pl , e-mail: biuro@primatour.pl
REGON 260135098, NIP 959 17 64 282

Agent/pieczęć firmowa

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 66/07 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0009/10

UMOWA ZGŁOSZENIE NA TURNUS REHABILITACYJNY

Kraj/miejscowość

Obiekt

Rodzaj schorzenia

Rodzaj zakwaterowania

Wyżywienie

Termin

DANE UCZESTNIKÓW
1.

Imię i nazwisko uczestnika

CENA

Data urodzenia

Wysokość
dofinansowania

Adres

Dopłata
uczestnika

Telefon

2.

Imię i nazwisko opiekuna

CENA

Data urodzenia

Wysokość
dofinansowania

Adres

Dopłata
opiekuna

Telefon
DOPŁATA

PLN/1 os DOPŁATA

Ubezpieczenie od rezygnacji (3%) TAK/NIE

PLN/1 os

Za pokój 1 osobowy

Razem

I WPŁATA

data…..............................

kwota …...............................

II WPŁATA

data…..............................

kwota …...............................

Konto Bankowe B.P. Prima Tour s.c. Deutsche Bank PBC SA O/Kielce 54 1910 1048 2304 9928 0026 0001
Ja niżej podpisany zgłaszam udział w imprezie ww. osób i zobowiązuje się do uregulowania należności za ich udział w imprezie. W imieniu ww. osób zapoznałem się
i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa B.P. Prima Tour s.c., treść niniejszej umowy, oraz zawarty w ofercie program imprezy i świadczenia objęte ceną, które
stanowią integralną część umowy o udział. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w umowie własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla celów promocyjnych Prima Tour s.c. (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.).

.....................................................................
Data, czytelny podpis klienta
Oświadczenie agenta/klienta:
Proszę wystawić fakturę VAT na Klienta/Firmę .........................................................................................................................................
Upoważniam B.P. Prima Tour s.c. Kielce do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
.......................................................................
Czytelny podpis akwizytora

.....................................................................
Data, czytelny podpis klienta

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Są to turnusy
14-dniowe, których głównymc elem jest ogólna poprawa psychofizyczna.
W cenę turnusu rehabilitacyjnego wliczone są: noclegi; wyżywienie 3 x dziennie; zabiegi (ilość i rodzaj uwarunkowane są konkretną
ofertą danego Ośrodka); program kulturalno – rozrywkowy (rodzaj imprez i atrakcji ustala indywidualnie każdy z Ośrodków); opieka
medyczna; opieka kierownika turnusów;
Przeważnie cena turnusu rehabilitacyjnego nie zawiera: opłaty klimatycznej / uzdrowiskowej (kwotę indywidualnie ustalają gminy, na
terenie których znajduje się dany Ośrodek); podatku VAT - w przypadku osób pełnopłatnych, które na turnus rehabilitacyjny nie
zabiorą odpowiednich dokumentów lakarskich.
Rezerwacja turnusu rehabilitacyjnego - bezpośrednio w siedzibie biura Prima Tour s.c. 25-008 Kielce ul. Staszica 1/205 lub
telefonicznie p. Bożena Szymczyk tel. 41 344 53 29, 509 222 026 lub p. Marian Pastuszka tel. 41 331 17 44, 602 773 143.
Następnie biuro przesyła pocztą niezbędne dokumenty w celu zawarcia umowy lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail:
•

2 egzemplarze umowy – zgłoszenia,

•

druk: „Informacja o stanie zdrowia” – wypełnia lekarz,

•

druk: „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” – wypełnia lekarz (tylko w przypadku braku orzeczenia
o niepełnosprawności),

•

druk: „Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” – wypełnia wyłącznie uczestnik z dofinansowaniem MOPS/PCPR.

Dokumenty, które trzeba odesłać do Biura Podróży Prima Tour:
•

podpisany 1 egzemplarz umowy – zgłoszenia,

•

kserokopię „Orzeczenia o niepełnosprawności” lub kserokopię wypełnionego przez lekarza „Wniosku lekarza o skierowanie
na turnus rehabilitacyjny”,

•

wypełniony i podpisany druk: „Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” – dotyczy wyłącznie uczestników
ubiegających się o dofinansowanie z MOPS/PCPR,

• oryginał druku „Informacji o wysokości przyznanego dofinansowania” – dotyczy wyłącznie uczestników ubiegających się o
dofinansowanie z MOPS/PCPR.
Płatności za turnus rehabilitacyjny - zaliczka płatna na rachunek bankowy Prima Tour s.c. po odesłaniu dokumentów. Dopłata
zgodnie z terminem podanym na umowie – zgłoszeniu. Osoby korzystające z dofinansowania pomniejszają kwotę dopłaty
o wysokość przyznanego dofinansowania z MOPS/PCPR..
Dane do przelewu: Prima Tour s.c., 25-008 Kielce ul.Staszica 1/205.
Nr konta: DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KIELCE 54 1910 1048 2304 9928 0026 0001
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko miejsce oraz termin wyjazdu.
Faktura za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - uczestnik otrzymuje fakturę za pobyt na turnusie po dokonaniu pełnej wpłaty,
zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego oraz po odesłaniu do biura załącznika nr 7 wypełnionego przez ośrodek.
Wszelkie uwagi do treści wystawianych faktur należy wypisać na umowie-zgłoszeniu.
Na turnus rehabilitacyjny należy zabrać:
•

skierowanie, które będzie wysłane przez biuro po dokananiu wszystkich formalności związanych z rezerwacją turnusu,

•

wypełniony i podstemplowany przez lekarza druk: „Informacja o stanie zdrowia”,

•

wypełniony i podstemplowany przez lekarza druk: „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” lub kserokopię
„Orzeczenia o niepełnosprawności”.

W przypadku nie okazania na turnusie rehabilitacyjnym w/wym. dokumentów, Ośrodek dolicza 8% podatku VAT z tytułu pobytu
wypoczynkowego.

