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Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 9156 

UMOWA – ZGŁOSZENIE 

Nr umowy (nadawany przez BP Pielgrzymuj.pl): ………/……………/……… 

Zgłaszam udział w pielgrzymce do:  
………………………………………………………………(kraj)…………………………………………………………………..(kod programu) 
w terminie: …………………………………………………………….. w cenie: ……………………………………………………………………. 
organizowanej przez Biuro Podróży Pielgrzymuj.pl, należące do spółki ORŁY Z PODLASIA Sp. z o. o., w Drohiczynie 
i zobowiązuje się do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w 
warunkach uczestnictwa. 

 

Dane uczestnika 

NAZWISKO i IMIONA (zgodnie z paszportem/ dowodem osobistym): 

NAZWISKO: PIERWSZE  IMIĘ: DRUGIE  IMIĘ: 

PESEL:            OBYWATELSTWO:  

DATA 

URODZENIA: 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ 
(dd-mm-rrrr) 

MIEJSCE 
URODZENIA: 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 

Ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

NR TELEFONU:  ADRES E-MAIL:  

SERIA I NR PASZPORTU:  DATA WAŻNOŚCI 

PASZPORTU: 
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(dd-mm-rrrr) 

SERIA I NR DOWODU 

OS.*: 

 DATA WAŻNOŚCI 

DOWODU OS.*: 
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(dd-mm-rrrr) 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ W RAZIE ZDARZENIA LOSOWEGO PODCZAS PIELGRZYMKI: 
(imię, nazwisko, nr telefonu, adres) 

*w przypadku wyjazdów do krajów Unii Europejskiej 

Proszę o zakwaterowanie w pokoju: 

 Dwuosobowym  Trzyosobowym (dwójka z dostawką) 

 
Proszę o zakwaterowanie mnie w pokoju razem z: …………………………………………………………………………………………… 
 

Proszę o przedstawienie oferty dla następujących świadczeń dodatkowo płatnych: 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu:  NIE  TAK (dopłata) 

Zwiększenie sumy ubezpieczenia:  NIE  TAK (dopłata) 

Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym:  NIE  TAK (dopłata) 

   

W przypadku akceptacji świadczeń dodatkowo płatnych, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostanie 

zawarty aneks do Umowy – Zgłoszenia dot. powyższych świadczeń. 
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INNE POSTANOWIENIA 

1. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest wliczona w cenę wyjazdu i jest zgodna z wysokością 
składki wyznaczonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i uaktualnianie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji imprezy turystycznej przez Organizatora zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (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)”. 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji dotyczących oferty, promocji oraz propozycji wyjazdów 
organizowanych przez Biuro Podróży Pielgrzymuj.pl 

4. Oświadczam, iż zgłaszam udział w Imprezie wyżej wymienionej osoby oraz zobowiązuję się do 
uregulowania należności, za jej udział, w terminie przewidzianym „Warunkami Uczestnictwa” lub w ofercie 
wyjazdu. 

5. Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję 
płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią „Warunków Uczestnictwa”, 
które stanowią integralną część umowy o udziale w imprezie i akceptuję je własnoręcznym podpisem. 

6. Oświadczam w imieniu własnym ora uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję 
płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Beztroskie Podróże zatwierdzonych uchwałą Zarządu ERV nr 01/GIC/2017 z dnia 24 maja 
2017 roku, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz 
i na rzecz tych uczestników. Oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki 
ubezpieczenia. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach promocji Biura Podróży Pielgrzymuj.pl 

 TAK  NIE 

8. Oświadczam, że niniejsza „umowa – zgłoszenie” została spisana w dwóch jednakowo brzmiących 
egzemplarzach. 
 
 
 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika Data oraz pieczęć i podpis pracownika Biura Podróży 

Pielgrzymuj.pl 
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