
           PIECZĘĆ AGENTA

NIKO TURYSTYKA Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 3, Poland
NIP:  548-271-80-39
tel. +48 33 854-17-37, +48 607187705
ING Bank Śląski  nr 93 1050 1070 1000 0090 8054 1791
www.niko-travel.pl, e-mail: biuro@niko-travel.pl
Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 1381 – Marszałek Województwa Śląskiego

UMOWA – ZGŁOSZENIE
Nr rezerwacji Rodzaj Transportu:

autokar/dojazd własny
Nazwa Imprezy: Uwagi: opłata klimatyczna

płatna na miejscu

Początek imprezy: Koniec Imprezy: Miejsce i godzina odjazdu: Zakwaterowanie: Telefon kontaktowy:

UCZESTNICY:

L.P. Imię i nazwisko
Data

urodzenia
Adres zamieszkania

Nr dowodu
osobistego

Cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obowiązkowa składka TFP (10 zł/os)

Świadczenia
dodatkowe

Ubezpieczenie od rezygnacji – 3%                                                                                *TAK / NIE --------
Ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych                                                      *TAK / NIE

*  niepotrzebne skreślić                                                                                              RAZEM KOSZT IMPREZY:

FAKTURA: *TAK / NIE 

Zaliczka: płatna do: 
Dopłata: płatna do:

  

Przedłożenie powyższego zgłoszenia wypełnionego i podpisanego oznacza zawarcie umowy z biurem.
Zgłaszający w imieniu swoim i osób przez siebie zgłoszonych oświadcza, że zapoznał się z ofertą danej imprezy oraz akceptuje warunki uczestnictwa (podane na 
odwrocie strony)  w imprezach organizowanych przez NIKO TURYSTYKA, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy i w pełni je akceptuje.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszej umowie są pełne i zgodne z prawdą. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIKO
TURYSTYKA moich danych (w tym danych osobowych), zawartych w umowie z NIKO TURYSTYKA, oraz wszystkich moich danych (w tym danych osobowych) 
uzyskanych przez NIKO TURYSTYKA w związku z zawarciem umowy oraz wykonaniem tej umowy.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Organizator Niko Turystyka Sp. z o.o. gwarantuje bezkosztową anulację wyjazdu, jeśli w miejscu docelowym wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej np.: zamknięcie granic, zamknięcie hoteli.
Jednocześnie informujemy iż po stronie klienta pozostaje zabezpieczenie szczególnych środków ostrożności, które wprowadza dany kraj/region w miejscu docelowym 
realizacji imprezy np.: obowiązek posiadania maseczki, rejestracji w serwisie Enter Croatia, testu na COVID, szczepień ochronnych, paszportu itp. Wprowadzenie 
takich środków bezpieczeństwa oraz ewentualna kwarantanna po powrocie do kraju nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji wyjazdu.

                …………………………….                                                   ………………………………
                     (podpis zgłaszającego)                                               (data)                                                    (podpis pracownika biura)        

mailto:biuro@niko-travel.pl

