Organizator imprezy: INPASSA Zenon Znamirowski, ul. Kopernika 10/77,
05-803 Pruszków, NIP: 8191301336, zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa
Mazowieckiego pod numerem 1428.
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NR …………...
Data i miejsce podpisania umowy: ……………………………………………………………..
Zgłaszający/Klient:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
adres: …………………………….……………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………
nr paszportu:…………………………………………………………………………………………..
e-mail:..........................................................................................................................
Uczestnicy:
1. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
adres: …………………………………………………………………………………………
nr paszortu: ………………………………………………………………………………….
e-mail:..............................................................................................................
2. imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….…
adres: …………...…………………………………………………………………….........
nr paszortu: …………………………………………………………………………...…….
e-mail:..............................................................................................................
Wybrany pakiet imprezy:
………………………………………………………………………………………………………...
Termin:
………………………………………………………………………………………………………...
Miejsce pobytu:
………………………………………………………………………………………………………...
Cena imprezy:
………………………………………………………………………………………………………...
Zaliczka: (data, kwota)
………………………………………………………………………………………………………...
Wpłata końcowa: (data, kwota)
……………...………………………………………………………………………………………...
Szczegółowe instrukcje jak zrealizować wpłatę końcową będą wysłane na email klienta.

Zakwaterowanie: Zgodnie z Ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy
Wyżywienie: dwa posiłki dziennie/we własnym zakresie *

Środek transportu: Umowa nie obejmuje transportu do i z Polski. Podczas pobytu klient ma
zapewniony transport zgodnie z Ofertą
Atrakcje turystyczne: zapewnione wstępy do atrakcji turystycznych wymienionych w
Ofercie.
Ubezpieczenie: Organizator imprezy jest licencjonowanym organizatorem turystyki
przyjazdowej oraz posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową, której przedmiotem
jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy INPASSA Zenon
Znamirowski wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
- zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną przez klientów
INPASSA Zenon Znamirowski w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących INPASSA
Zenon Znamirowski oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie
zostanie zrealizowana,
- zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną przez
klientów INPASSA Zenon Znamirowski, odpowiadającą części imprezy turystycznej,
która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących INPASSA Zenon
Znamirowski oraz osób, które działają w jego imieniu
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez INPASSA Zenon
Znamirowski”
2. Oferta
Liczba zgłoszeń koniecznych dla realizacji imprezy: (.......................................)

Oświadczam, że: 
- jestem umocowany do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania zmian w
rezerwacji przez pozostałych uczestników
- zapoznałem się z programem imprezy oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa i akceptuję
je
- stan mojego zdrowia oraz stan zdrowia wszystkich zgłoszonych przeze mnie uczestników
pozwala na udział w imprezie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email przez INPASSA Zenon
Znamirowski, ul. Kopernika 10/77, 05803 Pruszków, w celu realizacji imprezy.

Podpisy i daty:
(Organizator i Zgłaszający/Klient)

