Biuro Podróży Prima Tour s.c.
ul. Staszica 1/205, 25-008 Kielce
tel/fax 041 344 5329, kom. 509 222 020
www.primatour.pl , e-mail: biuro@primatour.pl
REGON 260135098, NIP 959 17 64 282

Agent/pieczęć fimowa

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 66/07 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Gwarancja ubezpieczeniowa: M205055

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE WCZASY
obiekt
nazwa imprezy
autokar

samolot

doj. własny

kraj/miejscowość

rodzaj zakwaterowania

termin

wyżywienie

Miejsce/data/godz. odjazdu

DANE UCZESTNIKÓW
1.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

telefon

CENA

Adres

2.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

telefon

CENA

Adres

3.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

telefon

CENA

Adres

4.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

telefon

CENA

Adres

Uwagi! ..........................................................................................................................................................................................................
DOPŁATA

PLN/1 os

Ubezpieczenie od rezygnacj 2,6 %
Ubezpieczenie od rezygnacji z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7,8 %

Razem

*na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym standardzie, mikrobusem, samochodem osobowym, komunikacją publiczną a także możliwość związanych z tym
ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób),
Ceny dopłat za antenki na stronie www.primatour.pl.

ZALICZKA (30%) w wysokości ................................. wpłacono w dniu ......................................dokument.................................
DOPŁATA termin ….......................... w wysokości........................wpłacono w dniu.............................dokument ......................

Konto Bankowe B.P. Prima Tour s.c. Deutsche Bank PBC SAO/Kielce 54 1910 1048 2304 9928 0026 0001
Organizatorem imprezy jest ośrodek.
Ja niżej podpisany potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej na rzecz których dokonuje
płatności za imprezę turystyczną , że zapoznałem się z programem imprezy, świadczeniami i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa B.P. Prima Tour s.c. Impreza nie
zawiera ubezpieczenia tym samym punkt VI warunków uczestnictwa nie stanowi integralnej części umowy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb biura, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883

......................................................................
podpis pracownika biura

….....................................
data i miejsce

….............................................................
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 klienta

