
UMOWA – ZGŁOSZENIE 
  

     ORGANIZATOR IMPREZY: Eventur Sp. z o.o. 
  ul. Roentgena 23/34, 02-781 Warszawa 

Tel. + 48 22 894 58 12, Fax. + 48 22 894 58 16 
Nr zezwolenia na działalność turystyczną 1083 

 

 

imię i nazwisko zgłaszającego (w brzmieniu z paszportu) PESEL 

  

 

kod pocztowy - 
miejscowość 

ulica nr domu/mieszkania 

    

 

tel. kontaktowy e - mail CAŁKOWITA CENA 
IMPREZY 

    

 
Zgłaszam udział w imprezie niżej wymienionych osób i zobowiązuję się do uregulowania 
należności za ich udział w terminie przewidzianym „Warunkami uczestnictwa”: 

 2 osoba 3 osoba 4 osoba 

imię i nazwisko    

PESEL    

kod pocztowy, 
miejscowość 

   

ulica/nr 
domu/mieszkania 

   

 

Zakwaterowanie (nazwa 
obiektu) 

 

Dodatkowe świadczenia              
(łodzie, licencje, przewodnik, itp.) 

  

Przyjazd  godz. od  

Wyjazd  godz. do  

  
 

               waluta       kwota                     numer konta: 
 

Zaliczka płatna do 
dnia:  

  
EVENTUR Sp. z o.o. 

Bank BPH S.A. 

70 1060 0076 0000 3280 0000 7224 
Całość płatna do 
dnia:  

  

 
1) Dojazd do miejsc zakwaterowania oraz powrót, a także inne świadczenia związane z dojazdem 
i powrotem nie są przedmiotem usługi Organizatora. Klient samodzielnie organizuje dojazd i 
powrót oraz ponosi ich koszty oraz koszty z nimi związane. Organizator sprzedaje bilety 
promowe na podstawie odrębnej umowy o przewóz, działając jako agent – na rzecz lub w 
imieniu przewoźnika.  
 
Do takich biletów zastosowanie mają regulacje, w tym regulaminy  i warunki taryfowe 
obowiązujące u danego przewoźnika. Dotyczy to zwłaszcza warunków rezygnacji z biletu oraz 
zwrotu kosztów. 

nr rez./umowy:  termin pobytu:  oś. wędkarski:  
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Impreza rozpoczyna się z chwilą przyjazdu na miejsce zakwaterowania, natomiast kończy z 
chwilą wyjazdu z miejsca zakwaterowania. 
 
2) Osoba podpisująca Umowę w imieniu i na rzecz osoby 3-ciej oświadcza, iż posiada 
pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej Umowy. W imieniu własnym oraz reprezentowanych 
przez siebie uczestników rezygnuje z udziału w imprezie licencjonowanego pilota wycieczek. 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). 
 
3) 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 Eventur Sp z o. o., informacje o warunkach ubezpieczenia 
oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące udziału w imprezie. Powyższe informacje dostępne są na 
stronie internetowej www.wyprawynaryby.pl lub www.eventurfishing.pl. 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 art. 23 ust. 1 pkt. 3  i 5 ustawy o ochronie danych 
osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 
 
 
 
zgłoszenie przyjęto                         podpis Zgłaszającego 
 
 
 
.................................................................                                            ………………………………                                                       
Data, pieczęć, podpis                  Data: 
przedstawiciela EVENTUR Sp. z o.o.                

 

 

 

http://www.wyprawynaryby.pl/
http://www.eventurfishing.pl/

