KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU - UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
nr ZLOT-KG/2021/……..,
zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy:
Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły,
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków, tel. 12 422 85 28, kologrodzkie@gmail.com,
NIP: 6760113670, Regon: 350511376, zwanym dalej „Organizatorem”,
a Panem/Panią/Instytucją………….……………………………………………..…………………...…, nr telefonu...…………………………..,
zamieszkałym/łą …….......................................................................................................................................zwanym/ą dalej „Klientem”.
1.

Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionym osobom prawo do uczestnictwa w organizowanej przez

10-12.09.2021 r. piątek-niedziela
pn.: „I ZLOT KÓŁ GRODZKICH PTTK KRAKÓW-WIELICZKA”.
siebie imprezie turystycznej w terminie:

Uczestnik nr 1
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania z kodem pocztowym
Telefon

Adres e-mail

Oddział PTTK / Koło, Klub

Nr legitymacji PTTK

Uczestnik nr 2
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania z kodem pocztowym
Telefon

Adres e-mail

Oddział PTTK / Koło, Klub

Nr legitymacji PTTK

Uczestnik nr 3
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania z kodem pocztowym
Telefon

Adres e-mail

Oddział PTTK / Koło, Klub

Nr legitymacji PTTK

Program Zlotu i wycena świadczeń - w rubryce odpowiadającej danemu uczestnikowi, proszę wpisać kody wybranych wycieczek / kwoty odpowiadające danemu świadczeniu
Uczestnik nr 1

Sobota – wycieczka A (Kraków) lub B (piesza nizinna)
lub C (autokarowa)
Niedziela – wycieczka D (Kraków) lub E (Wieliczka** – za dopłatą)
Wpisowe na Zlot (świadczenia podstawowe)

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

*

*

*

*

*

*

366 zł

366 zł

366 zł

366 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

Świadczenia dodatkowe:
Dopłata do pokoju 1-osobowego

100 zł

zł

zł

zł

Dopłata do pokoju 2-osobowego

60 zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

Składka TFG/TFP

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce** – bilet normalny (73 zł) /
ulgowy seniorski (63 zł), ulgowy dzieci i młodzież (55 zł)

Razem / osoba
Wartość umowy
(suma dla wszystkich uczestników na umowie)

* wpisać kod wybranej wycieczki

** wycieczka fakultatywna – płatna dodatkowo

zł

*** NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
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Cena zawiera następujące świadczenia:
•
•
•

usługi przewodnickie w języku polskim
transport uczestników: autokar, komunikacja miejska
zakwaterowanie i wyżywienie: pokoje 1,2,3,4-os. z łazienkami lub studio, 2x śniadanie, 2x obiad, serwis kawowy
podczas spotkań, grill

•

program imprezy: zgodnie z programem i regulaminem

•

inne świadczenia: pamiątkowa odznaka, materiały krajoznawcze, prelekcje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Godzina i miejsce rozpoczęcia: 10.09.2021 r., godz. 12.00-16.00, Hotel „Na Wierzynka”, Wieliczka
Godzina i miejsce zakończenia: 12.09.2021 r., godz. 12.00-13.00, Kraków/Wieliczka-w zależności do trasy
2.

Klient zobowiązuje się uregulować:
a)

I ratę* ceny uczestnictwa (WPISOWEGO) w wysokości 100 zł x ……. osób = …………… zł;

b) całość kosztów biletów wstępu do KOPALNI SOLI w wysokości …….. zł x ……. osób = …………… zł;

w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia …………………………,
c) II ratę* ceny uczestnictwa (WPISOWE + ŚWIADCZENIA DODATKOWE) nie wcześniej niż po 10.08.2021 r., lecz
nie później niż do 30.08.2021 r., w następujący sposób:
gotówką w KOLE GRODZKIM PTTK, ul. Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków, tel. 12 422 85 28
w dniach i godzinach dyżurów: poniedziałki od 12.00 do 15.00, we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00
lub przelewem na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy:

Bank Millenium S.A., 33 1160 2202 0000 0000 2756 0238, w tytule podając numer niniejszej umowy.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Nieuregulowanie wpłat w terminach określonych w pkt. 2 powoduje skreślenie Klienta z listy uczestników imprezy.
Klient oświadcza, że posiada stosowne upoważnienia na zawarcie umowy, złożenie wymaganych umową oświadczeń oraz wyrażenie
zgody na przetwarzane danych osobowych od osób wymienionych pkt. 1. oraz potwierdza prawdziwość danych zawartych w umowie własnoręcznym podpisem. Umowa niniejsza wraz z załącznikami ma pierwszeństwo przed informacjami wskazanymi w katalogu.
Klient w imieniu swoim i osób wymienionych w pkt. 1 oświadcza, że wszystkie osoby: zapoznały się i akceptują przedstawioną ofertę,
posiadają stan zdrowia umożliwiający udział w imprezie oraz przyjęły do wiadomości i przestrzegania warunki uczestnictwa w imprezach
Organizatora, określające prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora wydane w oparciu o art. 3851 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni
roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie
przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia
imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą
umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są
WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem i organizacją imprezy.
Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
a. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator
turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
b. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu
nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek
opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu
w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 1121152802 wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2021 do dnia 25.01.2022 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.
Suma gwarancyjna wynosi: 4 500 euro (słownie: cztery i pół tysiąca euro)
Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji
imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju,
jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia
tego powrotu.
Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług
turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
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a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający
nabywanie powiązanych usług turystycznych;
c) oświadczenie podróżnego:
➢ stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
➢ zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić
wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
15. W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu
podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
16. Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

…………………………………..…..
w imieniu ORGANIZATORA

………………………………………..
KLIENT

*****

OŚWIADCZENIE DOT. SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
Aktualny stan prawny (lipiec 2021 r.) na dzień dzisiejszy nie pozwala zorganizować ani brać
udziału w żadnym spotkaniu, zebraniu niezależnie od jego charakteru, większym niż 150 osób.
Do tej liczby NIE wlicza się osób w pełni zaszczepionych (2 dawkami szczepionki innej niż
Johnson, ewentualnie 1 dawną szczepionki Johnson).
Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Własnoręcznym podpisem oświadczam, że jestem
zaszczepiony/a lub będę w pełni zaszczepiony
do dnia rozpoczęcia imprezy
Nie będę w pełni zaszczepiony

***

Klauzula zgody na przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.

2.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Organizator informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres z wyjątkami dopuszczonymi przez RODO.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi Oddział Krakowski PTTK będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności firmom ubezpieczeniowym, przewoźnikom, hotelom i innym obiektom noclegowym. Mogą też zostać
ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Oddział Krakowski
PTTK podanych w umowie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stanowi integralną część, a w przypadku gdy umowa jest
zawierana przeze mnie w imieniu innych osób mam upoważnienie do przetwarzania ich danych osobowych, a osoby te zostaną poinformowane przeze mnie o prawach do swoich danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11
RODO.
…………………………………..…..
w imieniu ORGANIZATORA

………………………………………..
KLIENT
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