
 

UMOWA – ZGŁOSZENIE udziału w imprezie turystycznej  
 

 

ORGANIZATOR: 
CAPRICORN  Robert Niegowski z siedzibą przy ul. Leszczynowej 29, 05-080 Koczargi Stare k.Warszawy.  

NIP: 118-154-43-06. Koncesja nr 1240. Gwarancja TU EUROPA Nr GT/206/2022.  
Nr rachunku bankowego: mBank 76 1140 2004 0000 3002 8316 0134 
 

KLIENT - rodzic: 
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:  …………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:    …………………………………………………………………………………………………… 

 

PRZEDMIOT UMOWY: 
Nazwa:   Obóz Językowy – Anglia,  

 

Miejsce:   The Boys Brigade Centre – Carr Lane PR4 3SS Kirkham – United Kingdom 

Termin:   05.07 – 18.07.2023 
 

UCZESTNIK: 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:   ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon do opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………….  

Data urodzenia:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ZAKRES ŚWIADCZNIEŃ OBJĘTYCH CENĄ PODCZAS POBYTU: 

1. 4 200,00 zł – 1 miejsce na obozie językowym w The Boys Brigade Centre 

PŁATNOŚCI:  

Cena ogółem:  4 200 ,00 zł 
 

I rata:  1 200,00 zł do dnia 13.01.2023  II rata: 1 500,00 zł do dnia 31.03.2023      III rata: 1500,00 zł do dnia 07.06.2023 
 
Nr rachunku bankowego: mBank 76 1140 2004 0000 3002 8316 0134 tytułem: Imię i nazwisko – obóz Anglia 
 
POZOSTAŁE USTALENIA: 
 
Sugerujemy wykupić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Koszt ubezpieczenia w zależności od wariantu i 
ubezpieczyciela waha się od 3,2 – 4,5% ceny wyjazdu. Ubezpieczenie należy wykupić najpóźniej do 7 dni od dokonania wpłaty I raty za 
obóz. Ubezpieczenie można wykupić za naszym pośrednictwem w ERGO Ubezpieczenia Podróży lub w dowolnym towarzystwie na rynku. 

 
Klient potwierdza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się z programem imprezy oraz ze stanowiącymi integralną część niniejszej umowy “Ogólnymi 
Warunkami Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych przez CAPRICORN Robert Niegowski. i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Szczegółowy 
program imprezy, stanowiący integralną część niniejszej umowy zawarty jest w załączniku w postaci oferty CAPRICORN. Wypełnienie niniejszej umowy przez klienta jest 
równoważne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez CAPRICORN w celach marketingowych w zgodności z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 133, pozycja 883. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych oraz kodeksu cywilnego. Niżej podpisany/na deklaruję 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 następujące OWU: Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podróży krajowych nr 10.17.006 wydane przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w 
Polsce al. Grunwaldzka 413 80-309 Gdańsk dostępne są https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/do-pobrania/owu/ . Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie 

ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce 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. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz 
ich poprawiania. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Jednocześnie CAPRICORN  informuje 
klienta o możliwości ubezpieczenia się fakultatywnego z tytułu rezygnacji w imprezie;. Prawdziwość powyższych danych Klient (Zgłaszający) potwierdza własnoręcznym 
podpisem.                      
 
 
 

 
 
 
 

            

                Robert Niegowski                            
                ……………………………….                                                                                                      ………………………………… 
                          CAPRICORN                        Klient 

https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/do-pobrania/owu/

