UMOWA- ZGŁOSZENIE
pomiędzy :

Umowa zawarta w dniu

Organizatorem : Agencja Żeglarska zeglujznami.pl
Której właścicielem jest P.P. " Wojciech Jakubowski " Św. Rocha 5/4 , 95-200 Pabianice, NIP: 7311023917,
REGON 471235161, Tel. 603129363, e-mail: zeglujznami_jakubowskiwojciech@wp.pl
a Uczestnikiem:
Imię i Nazwisko:
PESEL:
ul:
kod/miejscowość:
tel.:
e-mail:
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w nagłym wypadku (nie obowiązkowe):
UCZESTNIK zgłasza swój udział w rejsie żeglarskim organizowanym przez ORGANIZATORA .
Termin rejsu: R01 06.06 - 13.06

ZALICZKA: 350 zl

Cena wg Cennika : Pełna kwota: 1250

W CENĘ REJSU WLICZONE JEST:
a) wyżywienie (bez napojów chłodzących) - 3 posiłki dziennie (kolacja pierwszego dnia, śniadanie ostatniego
dnia), przygotowywane na jachcie przez załogę z produktów dostarczonych przez organizatora,
b) żegluga i noclegi na jachtach klasy MELLODY30, ANTILA27, SEDNA30 lub podobnych,
c) ubezpieczenie NNW (na kwotę max.5000zł),
d) podstawowe przeszkolenie żeglarskie z obsługi jachtu.

W CENĘ REJSU NIE JEST WLICZONE:
a) Indywidualne korzystanie z płatnych urządzeń sanitarnych w portach (toaleta, łazienka, prysznic),
b) Podłączenie do prądu w odwiedzanych portach (ładowanie telefonów i aparatów),
c) Dojazd.
Organizator zobowiązuje się przeprowadzić imprezę zgodnie z Opisem Rejsu oraz Warunkami Uczestnictwa,
które stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia. Są one dostępne na stronie www.zeglujznami.pl.
Uczestnik podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się poniższymi punktami 1-4 i akceptuje je w całości:
1. Zapoznałem się i akceptuję OPIS REJSU.
2. Zapoznałem się i akceptuję Warunki Uczestnictwa.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych w celu realizacji
niniejszej rezerwacji ( Agencja oświadcza iż działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO.)
4. Uczestnik wyraża zgodę na użycie swego wizerunku, głosu oraz imienia ( wyłącznie imienia ) przy produkcji
filmów wideo oraz fotografii dokumentujących przebieg rejsu. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie ich
do celów reklamowych przez Agencję Żeglarską zeglujznami.pl, bez dodatkowego wynagrodzenia i oświadcza,
że nie będzie miał/miała jakichkolwiek roszczeń z tym związanych wobec Agencji w przyszłości. Zgoda
powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po rejsie.

Podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego

Podpis Organizatora / Wojciech Jakubowski

