
czy do daty wyjazdu planuejsz 

nurkowania (gdzie) / podnieść 

uprawnienia? *

czy brałeś udział we 

wcześniejszych Wyprawach 

Fundacji (jeśli tak - których).

Data urodzenia *

(dzień, miesiąc, rok)

Nr paszportu lub dowodu 

osobistego *

Umowa zgłoszenie 

8/2018 WYPRAWA HSA

Nazwisko *

(jak w paszporcie/dowodzie)

Imię, imiona *

(jak w paszporcie/dowodzie)

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

Prosimy wypełnić drukowanymi literami, podpisać i wysłać skan na adres:

anna.rocka@nauticatravel.pl 

Termin wyprawy:  27.09 - 6.10.2018

rodzaj niepełnosprawności / czy 

poruszasz się na wózku *

E - mail *

(Drukowanymi literami)

Nr telefonu komórkowego *

uprawnienia nurkowe, 

rok certyfikacji *

PROGRAM, ZAKWATEROWANIE, CENNIK 

rozmiar T-shirt: 

XS / S / M / L / XL / XXL *

Adres uczestnika            

(korespondencyjny)      

Uczestnik Wyprawy - Nurek HSA

ilość nurkowań, 

data ostatniego nurkowania *

czy potrzebujesz wypożyczyć 

sprzęt nurkowy (rozmiar). Płatny 

dodatkowo *

Miejsce wyprawy:   CURACAO

……...……………..………….. 

Data i podpis osoby przyjmującej umowę

……………………………………….. 

Data i podpis uczestnika zgłaszającego

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 Incentive. 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.

* pola obowiązkowe

Numer konta: Bank Zachodni WBK S.A.: PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

RATY:

I - 48h od potwierdzeniu udziału: 1000 PLN

II - 27 maja: 1000 PLN 

III - 27 czerwca: 1500 PLN

IV - 27 lipca: 1000 PLN 

V - 27 sierpnia: dopełnienie płatności

Wyrażam zgodę na przesyłanie umowy-zgłoszenia drogą elektroniczną w pliku zamkniętym na podany adres mailowy.

Zobowiązuję się dostarczyć badania nurkowe najpóźniej do 27 czerwca 2018. Potwierdzam, iż zostałem poinformany, że jest to warunek wyjazdu.

RAZEM DO ZAPŁATY

Zgodnie z programem wyprawy

5950 PLN

Zakwaterowanie, program 

lądowy i nurkowy, przelot


