Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik
ul. Stawowa 2, 44-194 Knurów
tel.: +48 661 14 37 31
www.awentur.pl e-mail: biuro@awentur.pl
NIP: 969-144-36-08
REGON: 242976877
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Woj. Śląskiego nr 953

FORMULARZ UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
I.
II.
III.

Imię i nazwisko zgłaszającego:
Adres e-mail zgłaszającego:
Kod zlecenia:

IV.

Dane personalne osób zgłaszanych:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr PESEL

Nr telefonu/e-mail

V. Oświadczam, że:
a) w imieniu własnym i osób które zgłaszam, zapoznałem/am się z Programem Imprezy, Umową Główna, Umową
o Przekazaniu i Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz świadczeniami zawartymi w cenie i je akceptuję.
b) zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
staje się Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik z siedzibą w Knurowie przy ul. Stawowej 2.
c) ww. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu udokumentowania chęci wzięcia udziału w imprezie turystycznej.
ww. dane osobowe mogą być użyte wyłącznie do celów organizacyjnych wyjazdu.
d) przyjmuję do wiadomości, iż niniejszy formularz nie stanowi potwierdzenia zapisu na imprezę turystyczną, a jest nim wpłata na
zaliczki na rachunek bankowy organizatora.
VI. Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych i osób, które zgłaszam dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu uczestnictwa
w imprezie turystycznej (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).
VIII. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biura Podróży AWENTUR informacji nt.
spraw związanych z imprezą turystyczną na którą się zapisuje (wybierz z listy):
IX. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji nt. innych imprez turystycznych
organizowanych przez Biuro Podróży AWENTUR (wybierz z listy):
X. Forma udokumentowania zapłaty (wybierz z listy):
XI. Dane odbiorcy faktury:
L.p.
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres zamieszkania/działalności

Nr PESEL/NIP

XII. Wybrany rodzaj pokoju do zakwaterowania (wybierz z listy):
XIII. Wpisz osoby wg zakwaterowania w pokoju:
Pokój 1
Pokój 2
Pokój 3
Pokój 4
XIV. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam poprzez wysłanie formularza.

__________________________________

Podpis zgłaszającego

Wypełniony formularz należy wysłać na nasz adres e-mail biuro@awentur.pl
lub wydrukować i przekazać osobie odpowiedzialnej za złożenie zlecenia organizacji
wyjazdu.

