
Cena przelot w PLN

safari w EURO

zniżki w walucie:

nurek HSA 10%

dopłaty:

2,8% ubezpieczenie KR

sprzęt nurkowy

Termin wyprawy: 10-17.05.2018

rodzaj niepełnosprawności + czy 

poruszasz się na wózku

81

Adres uczestnika            

(korespondencyjny)      

Nazwisko 

(jak w paszporcie)

Uczestnik Zgłaszający

Imię, imiona 

(jak w paszporcie)

Umowa zgłoszenie SAFARI HSA

koncesja organizatora turystyki nr Z/9/2016 Nautica Travel Sp. z o.o.

Prosimy wypełnić drukowanymi literami, podpisać i wysłać

skan podpisanej umowy mailem na adres: biuro@nauticatravel.pl 

Biuro będzie utrzymywać kontakt telefoniczny i korespondencyjny z uczestnikiem zgłaszającym

Miejsce wyprawy: EGIPT, safari

Uprawnienia nurkowe (HSA OWD / AOWD A,B, C?), 

Orientacyjna ilość nurkowań

Data ostatniego nurkowania

Uczestnik Imprezy

Wynajem sprzętu nurkowego wraz z 

rozmiarówką (dodatkowo płatne)

Nr telefonu  (komórkowego, 

zabieranego na wyjazd)

E - mail 

(Drukowanymi literami)

Data urodzenia 

(dzień, miesiąc, rok)

Nr paszportu + data ważności (min. 6 

miesięcy od daty powrotu!)

PROGRAM, ZAKWATEROWANIE, CENNIK 

Zgodnie z programem wyprawy

1550

……...……………..………….. 

Data i podpis osoby przyjmującej umowę

……………………... 

Data i podpis uczestnika zgłaszającego  

OŚWIADCZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Warunków Uczestnictwa, Warunków Ogólnych Ubezpieczenia , które stanowią integralną część Umowy Zgłoszenia i akceptuję je. 

Potwierdzam prawdziwość wszystkich danych zawartych w powyższej Umowie Zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. Jako uczestnik zgłaszający oświadczam, że posiadam 

upoważnienie do reprezentowania pozostałych uczestników wobec Nautica Travel Sp. z.o.o. i zapoznałem ich z Umową Zgłoszeniem i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich/naszych danych osobowych zawartych w Umowie zgłoszeniu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 1997r.Nr.133,poz.833) do celów związanych z rezerwacją imprez oraz informowaniem o ofercie Nautica Travel Sp. z o.o. Wyrażam również zgodę na używanie 

mojego/naszych adresów e-mail do powyższych celów. Jednocześnie przyjmuję, że mam prawo wglądu i zmian moich/naszych danych osobowych w biurze Nautica Travel. 

Uczestnicy zwalniają lekarzy leczących ich w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalają na udostępnienia dokumentacji z przebiegu 

leczenia na wezwanie ubezpieczyciela. Wyrażam zgodę na przesyłanie umowy drogą elektroniczną w pliku zamkniętym na podany adres mailowy.  

NUMERY KONT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bank Zachodni WBK S.A.

Swift code (BIC): WBKPPLPP

PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

EUR PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602                                                                                                                                                                                                                                                           

Wpłat można dokonywać na odpowiednie konta walutowe lub złotówkowe po przeliczeniu należności po kursie sprzedaży banku BZWBK z dnia wpłaty.

RAZEM DO ZAPŁATY 729 euro + 1550 pln

Wyżywienie, zakwaterowanie, 

wycieczki
Zgodnie z programem wyprawy

810


