
 
  
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
 
 
Zawarta w ………………………………………………… w dniu ……………………………………………… pomiędzy Sigma Travel Sp. z o.o., zarejestrowana w 
Sądzie Rej. W-wa XIX Wydz. Gosp. KRS nr 00000015656, zwana dalej „ORGANIZATOREM”  
 

a  
 

Pan/i ……………………………………………………………………………………………………. (ZGODNIE Z DOKUMENTEM PODRÓŻY)  
Data urodzenia ......................……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  
Seria i nr paszportu …………………………………………….… Data ważności paszportu …………………………………..……........... 
Telefon …………………………………………… E-mail ……..…………………………………………………………………...............................  
 

Zwany/a dalej „Uczestnikiem” o następującej treści:  
 

Uczestnik zgłasza swój udział w imprezie …………………………………………………………. w terminie ………….…………………  
 

Za którą zobowiązuje się zapłacić jej cenę, a Organizator przyjmuje uczestnika na listę uczestników Imprezy. Uczestnik oświadcza, że 
zapoznał się z „Ramowym Programem Imprezy”, stanowiącym szczegółowe określenie przedmiotu Umowy, akceptuje go i na tej podstawie 
zgłasza swój udział w Imprezie oraz oświadcza, że go otrzymał. Uczestnik oświadcza także, że zapoznał się z „Warunkami Uczestnictwa w 
Grupowych Wyjazdach Zagranicznych organizowanych przez SIGMA TRAVEL Sp. z o.o.” akceptuje i oświadcza, że je otrzymał.  
 

Cena imprezy ……………………………...……..….…… PLN + ..………………...…….………………… dewizowa część ceny imprezy  
 

W przypadku ewentualnej zmiany ceny Imprezy wynikającej z pkt III.3 „Warunków Uczestnictwa w Grupowych Wyjazdach Zagranicznych 
Organizowanych przez SIGMA TRAVEL Sp. z o.o.” Uczestnik zobowiązany jest wnieść dopłatę zgodnie z pkt III.7 „Warunków Uczestnictwa…”  
 

Rodzaj pokoju ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

Osoba podróżująca samotnie, wyrażająca zamiar zakwaterowania w pokoju dwuosobowym lub dwuosobowym z dostawką (w przypadku 
nieparzystej liczby osób) zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego w przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie zapewnić 
zakwaterowania z innymi osobami (nie zgłosi się inna samotna osoba tej samej płci lub osoba, z którą Uczestnik był zakwaterowany 
zrezygnuje z wyjazdu).  
 

Uczestnik wpłacił kwotę ……………….……….…… i jest zobowiązany dopłacić całość do dnia …………….…………………..  
Suma wpłat ……………………………………………… (30 dni przed datą wyjazdu)  

Karta Podróżnika …………………………………..…… (numer karty) Opłata wizowa .……….….….……..………..…….………………….  
Ubezpieczenie Chorób Przewlekłych ………………….…..…… Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji ………....……………..… 
Godzina i miejsce zbiórki …………..………………………………………………………………………………..………………………………………  
Nr miejsca w autokarze ………………… Uwagi .…………………….…………………………………..…………………………………………….  
 
Uczestnik potwierdza, że Organizator podał mu ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w 
szczególności o terminach oczekiwania na wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie. Ja niżej podpisany/a 
deklaruję za siebie i innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. Uczestnik zwalnia lekarzy leczących ubezpieczonego w 
kraju i zagranicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia. Zgodnie z 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Sigma Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-061) przy ul. Marszałkowskiej 140. Dane osobowe będą przetwarzane w 
celach związanych z realizacją i kompleksową obsługą umowy o świadczenie usług turystycznych, w celach reklamacyjnych, a po wyrażeniu 
dobrowolnej zgody, w celach marketingowych administratora danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 
zaangażowanym w proces obsługi niniejszej umowy (np. ubezpieczycielom, hotelom, przewoźnikom), a także podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Sigma Travel Sp. z o. o. ……..…….. TAK   ….…..….... NIE 

 

 

(w imieniu Organizatora) ………………………….            .……..…..……………….. (w imieniu Uczestnika) 


