
 
 
 
 

UMOWA – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
Nazwa imprezy: Livigno Freestyle Camp Nazwa obiektu: Pensjonat 
Kraj / Miejscowość: Włochy / Livigno Termin imprezy 11-19.04.2014 
Ja, niżej podpisany/a .................. …………… …………….  zgłaszam udział w imprezie turystycznej  następujących osób i zobowiązuję się do 
uregulowania należności za ich udział w  kwotach i terminach regulowanych niniejszą umową.   UCZESTNICY: 

 uczestnik 1 uczestnik 2 
Imię   

Nazwisko   
Data urodzenia   

PESEL   
Ulica   

Kod pocztowy   
Miasto   

Twój nr telefonu   
Transport z …………………  // własny   

Dla chętnych: ubezpieczenie Ski/Snb – Signal Iduna - 50 pln/60pln   
Dodatkowo płatne (na miejscu gotówką): 
Dla 
chętnych:  

Szkolenie na I-300pln,II-550pln, III-650pln stopień sprawności 
snowboardowej (płatne na miejscu gotówką)   

Cena podstawowa 1540 pln 1540 pln 
SUMA do zapłaty:   
Zaliczka:  500 pln 500 pln 
Dopłata 30 dni przed wyjazdem:   
Dodatkowe informacje: 
Cena podstawowa 1540 pln  zawiera: 
-6 noclegów, 
- 6-dniowy karnet narciarski Livigno 
- ubezpieczenie KL i NNW na czas pobytu i 
podróży 
- dojazd autokarem klasu lux  
- opiekę pilota, rezydenta 
- snowboardowe warsztaty freestylowe 
codziennie w snow parku 
-TESTY: nart oraz snowboardów renomowanych 
firm jak: K2, Head, kamer Go Pro 
- centrum testowe trickboard i gyroboard 
- wykłady o tematyce snowboardowo - 
narciarskiej 
- zawody z nagrodami 
- Apres Ski, imprezy, 
- wideorelacja AA Films. 
- foto relacja 
- pozostałe atrakcje przewidziane w programie 
imprezy 
- gadżety od EHschool 

Cena 1540 pln nie zawiera: 
-dopłaty za dojazdy z innych miast niż Katowice 
Warszawa + 150pln 
Piotrków Trybunalski + 90 pln 
Częstochowa + 50 
Katowice w cenie 
Dojazd własny - 200pln 
Dodatkowo dla chętnych 
- ubezpieczenia Ski/Snb – Signal Iduna - 50 pln/60pln (doliczane do umowy) 
- wyżywienia 
-  kaucji zwrotnej w wysokości 50 € za osobę (płatne na miejscu gotówką) lub blokada 
kwoty na karcie kredytowej 
- szkolenia snow/ski 
 Dodatkowo możliwość wykupienia: 
* szkolenie Ski lub Snb (6 dni, na każdym poziomie zaawansowania, szkolenie freestyle) - 
3 godziny  videocoachingu wieczorem/wykłady snow/ski, 6 dni szkolenia - 300 pln 
* szkolenia na stopnie sprawności snowboardowej ( Płatne wg. cennika SITS-PZS) - 
* wypożyczenia kompletu nart lub snowboardu - 150pln /zestaw/ wyjazd 6 dni 
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 2,6 % od ceny 
imprezy 
 

 

 
Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie osób otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa, 
programem imprezy, szczegółową ofertą i pozostałymi informacjami dotyczącymi imprez i ich Uczestników stanowiącymi integralną część 
Umowy-Zgłoszenia oraz potwierdzam prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowę-Zgłoszenie. Prawdziwość powyższych 
danych potwierdzam własnym podpisem.  
Niniejsza Umowa-Zgłoszenie została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wyrażam zgodę na 
otrzymywanie ofert Biura Podróży „Travel with Extreme Homies”, tym samym przetwarzanie danych osobowych moich i Uczestników w celach 
marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 993)*   (w przypadku nie wyrażenia 
zgody -  zdanie skreślić) 
Proszę o wystawienie faktury /  Rezygnuje z wystawienia faktury * 
…………………………………………………………………………………… ………………  
(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP).  Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………………… 
                     Data i podpis pracownika                                                                                Data i podpis osoby zgłaszającej 
 

Dane do przelewu: Travel with Extreme Homies Anna Ackermann41-400 Mysłowice, Armii Krajowej 16B/32 
BZWBK 89 1090 1186 0000 0001 1418 4021 

BIURO PODRÓŻY „Travel With Extreme Homies” Anna Ackermann 
41-400 MYSŁOWICE UL.ARMI KRAJOWEJ 16b/32 

Nip 725-186-28-43, Wpis do rejestru OTIPR  Nr  845 
 


