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Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 66/07 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  
Gwarancja ubezpieczeniowa:  M514787 

 

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE  

 

rodzaj imprezy 

 

termin 

 

kraj / miejscowość 

  

obiekt / rodzaj zakwaterowania  wyżywienie 

transport Miejsce / data / godz. odjazdu 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ - faktura VAT będzie wystawiona na osobę wpisaną poniżej 

 

 

 

imię i nazwisko 

 

 

 

Adres (obowiązkowo z kodem pocztowym) 

 

 

 

telefon 

 

 

 

e-mail 
 

DANE UCZESTNIKÓW 

1. 
Imię i  nazwisko PESEL Data urodzenia 

 

Adres (obowiązkowo z  kodem pocztowym)                                                                                                         

2. 
Imię i  nazwisko PESEL Data urodzenia 

 

Adres (obowiązkowo z  kodem pocztowym)                                                                                                         
 
 

 

ŚWIADCZENIA: CENA JEDNOSTKOWA ILOŚĆ OSÓB WARTOŚĆ 

UCZESTNIK (cena imprezy)    - obowiązkowo    

Ubezpieczenie od rezygnacji: +65 zł/os  

 

       

Za dojazdy antenowe*        

*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. 

RAZEM:   

 
 
 
 

Wpłata Kwota Data podpis 

Zaliczka    

Dopłata    

 

Konto Bankowe B.P. Prima Tour s.c.: mBANK 87 1140 2017 0000 4302 0907 4743 
 

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Biurem Podróży Prima Tour s.c. umowy generalnej ubezpieczenia nr 205130 z dnia 01.09.2015 
 i umowy generalnej nr 201175 z dnia 01.10.2012 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. 

zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże w zakresie standard z rozszerzeniem o posiadanie 

chorób przewlekłych i nowotworowych. Pakiety ubezpieczeniowe Biura Podróży Prima Tour s.c. obejmują: wyjazdy krajowe NNW - od następstw nieszczęśliwych 
wypadków: NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 10000 PLN, NWS – śmierć 10000 PLN; wyjazdy zagraniczne KL – koszty leczenia 20000 euro ( koszty ratownictwa 

6000 euro – podlimit KL), NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków: NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 15000 PLN, NWS – śmierć 15000 PLN ,  bagaż 

1000 PLN. Uprawianie sportów zimowych, wysokiego ryzyka, wyczynowo, ekstremalnych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży w celu doubezpieczenia. W dniu 
wykupienia imprezy/ wpłaty zaliczki klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU: „Ogólne Warunkami 

Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. W przypadku wykupienia ubezpieczenia na podstawie OW Koszty Imprezy Turystycznej należy rozszerzyć 

ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych jeżeli zostały stwierdzone u ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika podróży.  
Niżej podpisany/na oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy 

uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 

Agent/pieczęć fimowa 

http://www.primatour.pl/


4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. oraz Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 
7/Z/2017 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 14.02.2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw 

 i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.  

Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy 

ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-
danych-osobowych. 

Biuro Podróży Prima Tour s.c. Kielce zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych od 26.11.2016 – art.10f ust3 z dnia 26.11.2016 składa miesięczne 

deklaracje i wpłaca składkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  

 

 

 

 

 
    ......................................................................                        ….............................. .......     …............................................................. 

                podpis pracownika biura                                                  data i miejsce                                          czytelny podpis klienta                 

 
 

 

 
 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Biuro Podróży Prima Tour s.c. z siedzibą w Kielcach 25-008, ul. Staszica 1/205. Kontakt z administratorem możliwy 

jest pod adresem emial:biuro@primatour.pl, listownie lub pod nr tel. 413445329. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe Klient podaje dobrowolnie. Wszystkie dane osobowe udostępnione w trakcie procedur rezerwacji są przez 
Administratora właściwie chronione zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administrator 

gwarantuje pełen wgląd do przekazywania danych osobowych. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Klient ma prawo do 
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia 

danych. 

 
 

 

 
 

Kartę kwalifikacyjną uczestnika na obóz/kolonie/zimowisko należy przekazać do biura podróży  

co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.   
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych
http://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

