
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE

zawarta w dniu …………………………………

przez MotoBooking.pl Kowalewski Dariusz NIP. PL 6443183439 42-500 Będzin ul Małobądzka 32

posiadającego zaświadczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników

turystycznych nr 1394 oraz posiadającym gwarancje ubezpieczeniowe turystyki Nr 05.468.528

wydaną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o nr NIP PL6443183439

zwanym dalej “Organizatorem” w imieniu którego działa: Dariusz Kowalewski a

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer telefonu

zwanym dalej “Klientem”.

1. Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionym osobom prawo do uczestnictwa w
…………………………………………………………

LP

Imię i Nazwisko

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer telefonu

Imię i Nazwisko

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer telefonu

Imię i Nazwisko

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer telefonu

2. Szczegóły imprezy:

MotoBooking.pl Kowalewski Dariusz

Zero

wyprawa motocyklowa

transport własny - motocykle

Maksymalna ilość uczestników z opiekunem:

Minimum organizacyjne - ilość osób potrzebna
aby impreza się odbyła:

Miejsce pobytu lub trasa imprezy:

Zakwaterowanie:

Ilość noclegów:

Godzina i miejsce powrotu:

Wyżywienie:

słownie:

Organizator:

Cena uczestnictwa jednej osoby w imprezie PLN: 

Termin imprezy:

Rodzaj imprezy:

Transport uczestników:

Godzina i miejsce wyjazdu:

3

Numer pesel adres e-mail

2

Numer pesel adres e-mail

Numer pesel adres e-mailImię i Nazwisko

Numer pesel adres e-mail

Dane uczestnika

1



Program imprezy:

Rodzaj i zakres W ramach umowy generalnej nr 516051 zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

ubezpieczenia: w wariancie KL + NNW + BP na terenie Europy,

(zawarte w cenie) do sumy ubezpieczenia KL =20 000 EUR; NNW =15 000 PLN; BP =1 000 PLN

Cena zawiera:

Cena nie zawiera: dodatkowych posiłków poza śniadaniami,  środka transportu – motocykla, ubezpieczenia

motocykla, paliwa do motocykla, viniet, innych opłat drogowych, parkingowych,

kosztów związanych z naprawą i ewentualnym holowaniem motocykla (organizator zaleca 

wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia assistance)

opłat wizowych, celnych, mandatów, kosztów dojazdu Uczestnika z miejsca zamieszkania 

do miejsca rozpoczęcia Imprezy i z powrotem, opłat za serwisy hotelowe, napiwków, kosztów 

rozmów telefonicznych, połączeń internetowych

dodatkowych ubezpieczeń poza określonymi w szczegółach imprezy.

biletów wstępu do muzeów oraz innych atrakcji turystycznych poza biletami wskazanymi

w szczegółach imprezy

wszelkich innych opłat poza opisanymi w szczegółach imprezy.

3. Klient oświadcza że choruje / nie choruje * na choroby przewlekłe.

4. Klient zobowiązuje się uregulować cenę uczestnictwa w następujący sposób: wpłata przelewem na rachunek 

PKO BP Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23, 40-022 Katowice. nr: 43 1020 2313 0000 3402 0614 3483
w całości lub dwóch ratach

Pierwsza rata w kwocie: Zero

Tytuł płatności:

Termin płatności: nie później niż 7 dni od daty na umowie

Druga rata w kwocie:

Tytuł płatności:
Termin płatności: 23 maja 2019

5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Integralną częścią tej umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa OWU opisujące w sposób szczegółowy zasady

związane z warunkami uczestnictwa w imprezie. Określają one rónież nazwę ubezpieczyciela, szczegółowy

zakres ubezpieczenia, zasady odwołania lub rezygnacji z imprezy, prodedury związane z rozpatrywaniem skarg, 

prawa i obowiązki klienta i organizatora, nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności,

jak również Regulamin Wypraw Motocyklowych oraz Załącznik nr 1 określający szczegóły miejsc pobytu.

słownie:-  zł                  

-  zł                  słownie: Zero



7. Klient oświadcza że otrzymał, zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszej umowy wraz z załącznikami, 

Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz Regulamin Wypraw Motocyklowych

8. Wypełnienie niniejszej umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji umowy

9. Niżej podpisany/na oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za

imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie

turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 

4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. wraz z kartą produktu oraz Koszty Imprezy

Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A

z dnia 30.08.2018 r. wraz z kartą produktu stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

10. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w

kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia

i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

11. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31

w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych 

przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

……………………………………………….. …………………………………………………….

w imieniu ORGANIZATORA Czytelny podpis klienta

Dariusz Kowalewski

OBJAŚNIENIA:

* Niepotrzebne skleślić. Informacja niezbędna do zawarcia odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia.


