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

biuro@nauticatravel.pl

Czy potrzebujesz wypożyczyć sprzęt nurkowy 

(rozmiar). Płatny dodatkowo na miejscu *

Czy chcesz ubezpieczyć wyjazd o CP * (choroby 

przewlekłe), jeśli tak, napisz jakie. Dodatkowo płatne.

DATA URODZENIA 

nr DOWODU lub PASZPORTU

Czy poruszasz się na wózku?

… podnieść uprawnienia?

XS   /   S   /   M   /   L   /   XL   /   XXL

Uprawnienia nurkowe

Informacje o niepełnosprawności 

Rodzaj niepełnosprawności 

Nr paszportu/dowodu

IMIĘ, IMIONA (jak w paszporcie/dowodzie)

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO                 

(zabieranego na wyjazd)

Stopień. (np. HSA OWD C) + rok 

certyfikacji 

ilość nurkowań + data ostatniego 

nurkowania

CHORWACJA VIS

NAZWISKO (jak w paszporcie/dowodzie)

POLA OBOWIĄZKOWE

Uczestnik Wyprawy - Nurek HSA

UMOWA ZGŁOSZENIE -  WYPRAWA NR 7 / 2020.

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

TERMIN WYPRAWY 14-21.06.2020 MIEJSCE WYPRAWY

Data ważności

E-MAIL

Czy do daty wyjazdu planujesz…

… dodatkowe nurkowania?

Rozmiar koszulki T-shirt



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAUTICA TRAVEL Sp. z o.o., ul. Vetulaniego 5/305, 31-226 Kraków.

2) kontakt elektroniczny: biuro@nauticatravel.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody może skutkować brakiem otrzymywania newslettera.

Data i podpis osoby przyjmującej umowę

Data i podpis uczestnika 
……...……………..…………..        

……../.……/…………..

Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres mailowy 

informacji o planowanych Wyprawach z Nautica Travel.                                                                                             

OŚWIADCZENIA:  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Warunków Uczestnictwa (do pobrania z www.nautcatravel.pl) oraz Warunków 

Ogólnych Ubezpieczenia (do pobrania z www.nauticatravel.pl), które stanowią integralną część Umowy Zgłoszenia i akceptuję je. Potwierdzam 

prawdziwość wszystkich danych zawartych w powyższej Umowie Zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i 

wykorzystywanie moich danych osobowych zawartych w Umowie Zgłoszeniu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. do celów związanych z rezerwacją imprezy. Wyrażam również zgodę na używanie mojego adresu e-mail do powyższych celów. 

Jednocześnie przyjmuję, że mam prawo wglądu, zmian i usunięcia moich 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.  

Razem do zapłaty

Uczestnik Wyprawy - Nurek HSA

Zgodnie z programem wyprawy

Adres korespondencyjny uczestnika

……...……………..…………..        

……../.……/…………..

Wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki

Data i podpis uczestnika 

……...……………..…………..        ……../.……/…………..
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POLA OPCJONALNE

Alergie / diety

Informacje dodatkowe (zażywane leki, 

wymagana pomoc itp.)

PROGRAM, ZAKWATEROWANIE, CENNIK 



NUMER KONTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bank Santander

PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

Wyrażam zgodę na udział w relacji filmowej i fotorelacji z Wyprawy, które pojawią się 

na stronie i FB Fundacji oraz organizatora wyjazdu Nautica Travel. Materiały 

nagrywane są w celu promocji działalności Fundacji wspierającej aktywność nurkową i 

podróżniczą osób z niepełnośprawnościami. Dzięki promocji swojej działalności 

Fundacja może zbierać fundusze niezbędne do dofinansowania uczestników kolejnych 

Wypraw. Zdjęcia i filmy robione / kręcone będą z wyczuciem i należytą uważnością, tak 

by nie urazić uczuć Uczestników i nie powodować ich dyskomfortu.

……...……………..…………..        ……../.……/…………..

Data i podpis uczestnika 

RODO - Oświadczenie Uczestnika Wyjazdu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAUTICA TRAVEL Sp. z o.o. ul. Vetulaniego 5/301, 31-226 Kraków.

2) kontakt elektroniczny: biuro@nauticatravel.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;

• Dział Księgowy;

• Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie organizacji i wykonywania umowy organizacji imprezy turystycznej w tym firmy 

ubezpieczeniowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat po ustaniu przetwarzania danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do Państw trzecich poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 

49 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. co jest konieczne do wykonania umowy o 

organizację imprezy turystycznej.

Niniejszy obowiązek otrzymałem/-am:

__________________________                     

 Data i podpis uczestnika                                 

ZGODA:

Niniejszym, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę 

na przekazywanie moich danych osobowych pozyskanych przez NAUTICA TRAVEL Sp. z o.o. ul. Vetulaniego 5/301, 31-226 Kraków, w celu 

wykonania umowy organizacji imprezy turystycznej, do państw trzecich (poza obszar EOG) i zostałem/-am poinformowana o ryzykach z tym 

związanych na co również wyrażam zgodę.

__________________________                        

 Data i podpis uczestnika                                 
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……...……………..…………..        ……../.……/…………..

Data i podpis uczestnika 
WARUNKIEM WYJAZDU SĄ WAŻNE BADANIA LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE BRAK 

PRZECIWWSKAZAŃ DO NURKOWANIA - WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA NURKOWEGO.


