U M O W A-Z G Ł O S Z E N I E nr......
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI w 2 egzemplarzach

Umowa-Zgłoszenie zawiera informacje i dane osobowe Uczestnika niezbędne do prawidłowej realizacji imprezy; dane
osobowe Uczestnika będą wykorzystywane tylko w takim celu, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Podanie
niepełnych lub nieprawdziwych danych może skutkować odmową wydania wizy i brakiem ubezpieczenia. *

Imiona i nazwisko

(jak w paszporcie)......................................................................................................................

Data urodzenia ..........................Miejsce urodzenia

(miasto/województwo)..................................................................

PESEL........................................Adres zamieszkania.....................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adres e-mail....................................................................Telefony kontaktowe..............................................
Obywatelstwo ............................... Seria i numer paszportu...........................................................................
Data ważności paszportu......................Data i miejsce wydania paszportu..........................................................
Nazwa imprezy..................................................................Termin............................................................
Cena………………………………….. (stanowi integralną część Umowy i zawiera program wg oferty wraz ze świadczeniami)
Wcześniejsze wizyty w państwie/-ach, których dotyczy wyjazd, rok ..............................................................................................................................
Dotychczasowe wyjazdy z SUPERTRAMP-em, rok i nazwa imprezy ................................................................................................................................
UWAGI.....................................................................................................................................................................................................

Organizatorem imprezy-trampingu jest SUPERTRAMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, NIP
6762499283, KRS 0000595218, REGON 363438196, zwana dalej „SUPERTRAMP” lub „Organizatorem”. Organizator posiada
zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego oraz ubezpieczenie na rzecz klientów wykupione w SIGNAL IDUNA POLSKA TU
S.A. od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 90 000 EUR. Dodatkowo cena imprezy uwzględnia obligatoryjną składkę
odprowadzaną na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

I. Zawarcie umowy
1. Zawierając Umowę-Zgłoszenie o udziale w imprezie trampingowej, zwanej dalej „imprezą”, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z ramowym
programem imprezy oraz Warunkami Uczestnictwa, stanowiącymi integralną część umowy i zawierającymi m.in.
informacje o
przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących konkretnej imprezy. Informacje te dostępne są na
stronie internetowej Organizatora, w programach poszczególnych imprez (w zakładce „Programy”), a także udzielane są w biurze, telefonicznie lub
drogą e-mailową.
2. Każdy Uczestnik imprezy podpisuje Umowę-Zgłoszenie osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Uczestnik zostaje umieszczony na liście
Uczestników imprezy po podpisaniu Umowy-Zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości określonej w programie imprezy nie więcej
niż 30% ceny całkowitej do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy; w niektórych przypadkach istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej. Pozostałą
część kwoty należy wpłacić w terminie od 30 do 25 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kwoty należy wpłacać w siedzibie Organizatora lub przelewem.
PKO BP PLN:

27 1020 2892 0000 5202 0599 9612

Kod SWIFT: BPKOPLPW

PKO BP EUR:

74 1020 2892 0000 5402 0599 9638

Kod SWIFT: BPKOPLPW

PKO BP USD:
32 1020 2892 0000 5002 0599 9620 Kod SWIFT: BPKOPLPW
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi zamówionych świadczeń zgodnie z programem imprezy i Warunkami Uczestnictwa. W
sytuacji wystąpienia nieprawidłowości, uwagi i reklamacje należy zgłaszać pilotowi na piśmie podczas trwania imprezy; w takim przypadku
reklamacje można składać do 3 lat od momentu zakończenia imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy: a/ do 20 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników,
min. 8 osób (imprezy samolotowe i lądowe; Uczestnik otrzyma wtedy zwrot całości wpłaconych zaliczek w terminie do 3 dni od dnia powiadomienia
go o zaistniałej sytuacji;
b/ jeżeli impreza nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Organizatora – okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”.
5. Uczestnik zobowiązuje się: do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do podróży (np. paszport musi być ważny minimum od 3 do 12
miesięcy od daty zakończenia imprezy; szczegółowe informacje są podane programach poszczególnych imprez), przestrzegania przepisów celnych i
dewizowych w Polsce i zagranicą, stosowania się do zaleceń pilota. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora o zmianie nazwiska, adresu,
wymianie dowodu osobistego lub paszportu niezwłocznie, od momentu wystąpienia zmiany, w terminie umożliwiającym załatwienie wszystkich
niezbędnych formalności.
6. Zawierając Umowę-Zgłoszenie, Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w imprezie.
7. Uczestnik imprezy (po jej zakończeniu) staje się pełnoprawnym Członkiem Klubu, nabywa prawo do zniżek na następne imprezy, a także może
uczestniczyć w imprezach klubowych.

II. Rezygnacja z imprezy
1. Następujące przyczyny, niezależne od Organizatora, traktowane są jako rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie: nieopłacenie w terminie 30
dni przed datą wyjazdu rat za imprezę, niedostarczenie w terminie wymaganych ważnych dokumentów do wizowania, nieprzybycie na miejsce
zbiórki w dniu odjazdu lub oddalenie się od grupy bez powiadomienia pilota, choroba Uczestnika i inne wypadki losowe, brak dokumentów

1

uprawniających do przekroczenia granicy takich jak: paszport, wiza, świadectwo szczepień itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy, odmowę wjazdu do danego kraju wynikającą z działań uprawnionych organów
lub służb.
2. Koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku jego rezygnacji z udziału w imprezie lub nie rozpoczęcia udziału w imprezie to bezzwrotne,
udokumentowane wydatki, które poniósł Organizator na przygotowanie imprezy.

III. Ogólne informacje dla Uczestników imprezy-trampingu
1. Tramping
Uczestnicy trampingu muszą mieć świadomość, że w trakcie jego trwania mogą wystąpić zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym tzw.
„nadzwyczajne nieuniknione okoliczności” niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które mogą skutkować decyzją pilota o zmianie programu lub
trasy podróży, a w szczególnych przypadkach – zamianą środka transportu. W sytuacji wystąpienia tych wyjątkowych zdarzeń o charakterze
losowym może ulec zmianie także czas trwania oraz termin zakończenia trampingu. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ustalonej
ceny imprezy, przed jej rozpoczęciem, z powodów wyżej wspomnianych (np. wzrostu kosztów transportu), jednak w okresie do 20 dni przed datą
wyjazdu cena nie może być podwyższona ani zmniejszona. Pierwotna data rozpoczęcia i zakończenia trampingu może ulec zmianie do 3 dni. Każdy z
Uczestników zostanie o takiej zmianie powiadomiony nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy
niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o zaistniałej sytuacji, nie ponosząc żadnych kosztów. W niektórych przypadkach Uczestnik może we
własnym zakresie wykupić sobie bilet lotniczy odpowiadający jego wymaganiom (zaznaczając to na etapie podpisywania umowy — w punkcie
uwagi). W takim przypadku SUPERTRAMP obniży cenę imprezy o koszt biletu ponoszony przez biuro; cena imprezy ustalana jest indywidualnie z
Uczestnikiem.
2. Szczegóły dot. imprezy
Informacje na temat sugerowanych rzeczy, które należy ze sobą zabrać, wyżywienia podczas trwania imprezy, zabezpieczenia finansowego na czas
trwania podróży, bezpieczeństwa, wymaganych szczepień, warunków noclegowych i transportowych, stopnia trudności trampingu, podane są w
programach poszczególnych imprez, bezpośrednio w biurze lub wysyłane na adres e-mail/pocztowy na ok. 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. Szczepienia*
Przed wyjazdem zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce typu A i B, błonicy, polio, tężcowi i durowi brzusznemu, a w przypadku Azji, Afryki,
Ameryki Środkowej i Południowej – zaopatrzenie się w środki antymalaryczne, szczepienia przeciwko żółtej febrze itp. W celu uzyskania dokładnych
informacji zalecamy konsultacje z lekarzem lub kontakt ze stacją Sanepidu (adresy dostępne są w biurze).
4. Bagaż*
Każdemu z Uczestników przysługuje 20 kg bagażu głównego i 5 kg bagażu podręcznego.
5. Bezpieczeństwo*
Uczestnictwo w imprezach trampingowych wiąże się z możliwością zachorowania, zranienia, a nawet śmierci podczas podróży. Sytuacje takie mogą
być spowodowane przez siły natury, podróżowanie środkami lokomocji, które mogą odbiegać od standardów europejskich, zamachy terrorystyczne,
zamieszki oraz obcowanie z dziką przyrodą, a także inne sytuacje nieprzewidywalne np. lokalna przestępczość. Uczestnicy imprezy, zdecydowawszy
się na udział w trampingu, akceptują takie ryzyko na własną odpowiedzialność.
6. Zwiedzanie
Zwiedzanie odbywa się z pilotem wyznaczoną trasą, zgodnie z programem imprezy, lub indywidualnie, za zgodą pilota.
7.Ubezpieczenie*
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 206241 każdy Uczestnik
imprezy turystycznej biura podróży Supertramp zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej
objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże w zakresie standard (obejmuje zachorowanie na COVID19), KL – koszty leczenia
do kwoty 30 000 EUR, NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, NWS– trwałego uszczerbku na zdrowiu i BP – Bagaż podróżny do 1000 zł.
Posiadanie chorób przewlekłych, uprawianie sportów zimowych, wysokiego ryzyka, wyczynowo, ekstremalnych jak również podniesienie kwoty
ubezpieczenia KL wymaga zgłoszenia do Biura Podróży w celu do ubezpieczenia.
1) OŚWIADCZENIE: „Ja, niżej podpisany/-a deklaruję 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/-łam
następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z
dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje
o Produkcie Ubezpieczeniowym oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone
uchwałą nr 48/Z/ 2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 roku zmienione Aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r oraz
Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
2) 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.
3) Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu
realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania” Pełna informacja dotycząca
przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie- danych-osobowych.
8. Postanowienia końcowe
Zapoznałem/-łam się z programem imprezy oraz Warunkami Uczestnictwa (stanowiącymi załącznik do Umowy-Zgłoszenia i
integralną część
umowy) i akceptuję je. Upoważniam przedstawiciela biura SUPERTRAMP do wypełniania i składania w moim imieniu wniosków o przyznanie wiz
(razem z niezbędnymi do tego dokumentami - np. paszportami), a także do odbierania tychże dokumentów. Warunki i szczegóły powyższej umowy
są z każdym Uczestnikiem imprezy podpisywane indywidualnie. Jeżeli Uczestnik ma uwagi do Umowy-Zgłoszenia może je zgłosić przed podpisaniem
umowy; zmiana warunków może nastąpić w porozumieniu z biurem SUPERTRAMP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami umowy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361).
* szczegóły zawarte w Warunkach Uczestnictwa i OWU Signal Iduna

Wyrażam zgodę/nie wyrażam** zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących ofert biura SUPERTRAMP.
** niepotrzebne skreślić

Miejscowość: Kraków, dnia...................
Organizator

Czytelny podpis Uczestnika..........................................................
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