
ORGANIZATOR IMPREZY: 
Beskidzka Organizacja Turystyczna - Biuro Turystyki Aktywnej BeskidTravel 
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71, NIP: 548 255 63 35,  REGON 240905241,  KRS 0000303045 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Woj. Śląskiego nr 896 

tel. 603 560 566;  889 103 188;  tel./fax 33 853 60 00;  e-mail: biuro@beskidtravel.pl;   www.beskidtravel.pl 
Konto nr 24 1240 1170 1111 0010 3442 1539 (wpłaty w PLN); PL 21 1240 1170 1978 0010 4116 2423 (wpłaty w EURO) 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH – FERIE W ALPACH 

Termin od dnia:  Do dnia:  Ilość noclegów:  

Dane uczestników imprezy (w poz. 1 – osoba zgłaszająca pozostałych uczestników imprezy): 

Lp Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data ur. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Adres kontaktowy e-mail, nr tel.  

Zakwaterowanie:   

Rodzaj pokoju:  Wyżywienie:  

Świadczenia 
dodatkowe/ 
szkolenia 
narciarskie/ 
inne usługi 
turystyczne 

 Świadczenia zgodnie z ofertą na stronie www.beskidtravel.pl 

Cena imprezy 
EURO 

 
Wpłacona 

zaliczka EURO 
 

Pozostaje do 
wpłaty EURO 

 
Termin wpłaty: 

 

Podstawą prawną umowy o świadczenie usług turystycznych jest  art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
W przypadku odwołania imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, Klient zostanie powiadomiony na piśmie  (e-mail) poprzez biuro podróży, 
zgodnie z informacjami i terminami zawartymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa BeskidTravel. Reklamacje związane z wykonywaniem usług należy zgłaszać na 
piśmie do Organizatora, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.  
Zgłaszający, przez dokonanie wpłaty ceny imprezy (całkowitej lub częściowej):  

 Akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie, 

 Oświadcza, że posiada pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych uczestników, 

 Oświadcza, że zapoznał się ze stanowiącymi integralną część niniejszej umowy Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa BeskidTravel oraz Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia TUiR AXA S.A. (zamieszczonymi na stronie organizatora www.beskidtravel.pl), na podstawie których umowa o świadczenie usług turystycznych 
oraz umowa ubezpieczenia została zawarta, oraz z możliwością ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej,  

 Oświadcza, że został poinformowany, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r . nr 101, poz. 
926 ze zm.) że administratorem danych osobowych jest Beskidzka Organizacja Turystyczna z siedzibą w Brennaj (43 -438), ul. Wyzwolenia 71. Dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w celach marketingowych. Zgłaszający posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania postanowień niniejszej umowy przez 
Organizatora i Ubezpieczyciela. Zgłaszający wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, ag entom 
współpracującym z BeskidTravel, liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom oraz kontrahentom zagranicznym w celu realizacji umowy.  

 Zobowiązuje się uiścić pełną cenę imprezy za wszystkich zgłoszonych uczestników zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa BeskidTravel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis przedstawiciela BeskidTravel 

 

 

http://www.beskidtravel.pl/
http://www.beskidtravel.pl/
http://www.beskidtravel.pl/

