
MTE ADVENTURE CLUB 
        ul. Wolności 140/8, 41-800 Zabrze, NIP 631 257 93 03 
        Telefon: 600 816 803     Email: mteadventure@mte.pl

UMOWA ZGŁOSZENIA O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH 

UMOWA Z DNIA.........................................

NAZWA WYJAZDU.......................................

TERMIN WYJAZDU...................................... 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO DATA
URODZENIA 

ADRES ZAMIESZKANIA CENA TELEFON 

1

3

4

5

 ZAKWATEROWANIE  TAK         NIE TRANSPORT 

NAZWA RODZAJ 

RODZAJ POKOJU MIEJSCE WYJAZDU 

WYŻYWIENIE   TAK         NIE        ….................. ILOŚĆ OSÓB

UBEZPIECZNIE ZAWARTE W CENIE UBEZPIECZENIE NIE ZAWARTE W CENIE
(Prosimy wybrać właściwe 

- Ubezpieczenie PZU Wojażer KL i ASS 200 000,00 zł, NNW
50 000,00 zł, BP 1 000,00 zł, SS 1000,00 zł, OC 200 000,00
zł
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 
turystycznej        TAK.......zł/         NIE 

- Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i wad 
wrodzonych         TAK........zł/       NIE 

RAZEM DO ZAPŁATY:.................ZALICZKA......................DOPŁATA.......................
       
            Data............................... Data...........................     

Wpłaty dokonuję się na konto firmy:  52 1140 2004 0000 3702 7709 8208

Umowa  zawarta  pomiędzy  More  Than  Explore  S.C.  ul.  Wolności  140/8,  41-800  Zabrze,  NIP  631  257  93  03  zwanym  dalej

Organizatorem, reprezentowanym przez: 

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

a

…..............................................................................,  zwanym  dalej  Uczestnikiem,  działającym  osobiście  została

zawarta umowa następującej treści: 



PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i zorganizowanie imprezy turystycznej dla Uczestnika.

2. Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w ramach, którego

More Than Explore organizuje imprezy turystyczne. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w OWU More

Than  Explore,  który  stanowi  integralną  część  niniejszej  umowy.  Uczestnik  stwierdza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  imprezy

turystycznej i w całości je akceptuje.

3. Przy zawarciu  umowy Organizator  przedstawia wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie  oraz termin ich

dostarczenia.  Nie  złożenie  dokumentów  w  określonym  czasie  równoznaczne  jest  rezygnacją  Uczestnika  z  udziału  w  imprezie

turystycznej.

4. Warunkiem udziału w imprezie jest podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty I raty w określonym terminie. Brak wpłat wskazanych

w niniejszej umowie w wymaganych terminach jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Imprezie bez konieczności

powiadamiania Uczestnika o tym fakcie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy. O każdej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany listownie lub

mailem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Uczestnik  zobowiązany jest  do  przestrzegania  OWU oraz  wszelkich  przepisów jakie  funkcjonują  w miejscu  trwania  imprezy

turystycznej.

2.  Od  chwili  rozpoczęcia  imprezy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wskazówek  przewodnika/instruktora  w

szczególności dotyczy to realizacji planu imprezy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z imprezy z powodu nadużywania alkoholu lub

środków odurzających.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ewentualne spory powstałe

na tle niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz której dokonuję płatności za imprezę turystyczną,

iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Ogólnych Warunków uczestnictwa oraz ogólną treścią warunków ubezpieczenia PZU Wojażer

zatwierdzonych uchwałą nr UZ/307/2019 Zarządu PZU SA z dnia 21 listopada 2019 r jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro

umowy ubezpieczenia na moją  rzecz i  na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i  tych uczestników, że

akceptuję te warunki ubezpieczenia. W imieniu własnym i uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za

imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o

ubezpieczenie przez PZU Wojażer Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy

ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek w/w osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji

danych. 

Niniejszym  oświadczam,  że  sprawdziłem/am  stan  swojego  zdrowia,  który  jest  dobry  i  nic  mi  nie  wiadomo,  o  ewentualnych

przeciwwskazaniach zdrowotnych do uprawiania przeze mnie wspinaczki i innych sportów górskich czy ekstremalnych. Zapoznałem

się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na czas trwania imprezy, wyprawy oraz otrzymałem informacje od Organizatora dotyczące

wykupionych świadczeń oraz informacje o obowiązkowych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie trwania wyjazdu

(konieczny kontakt z lekarzem chorób tropikalnych) 

Czytelny Podpis........................................Miejscowość............................Data 



Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, że impreza w której biorę udział niesie za sobą możliwość uszczerbku na zdrowiu,

a  nawet  śmierci  na  skutek  działań  różnych  sił  natury,  podróżowania  różnymi  środkami  transportu.  Uprawianie  wspinaczki  oraz

sportów górskich stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Oświadczam, że akceptuję to ryzyko.

Czytelny Podpis........................................Miejscowość............................Data 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych MTE Adventure Club z możliwością

powierzenia przetwarzania danych innemu przedmiotowi i przysługuje mi prawo do wglądu i poprawienia moich danych. Podpisując

umowę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo (jestem umocowany) do zawarcia niniejszej

Umowy. W przypadku dokonania zmian w podpisanej Umowie oświadczam, że udzielone mi pełnomocnictwo nie wygaśnie i  nie

zostało odwołane. 

….................. …........................................... ….....          …....................................
PIECZĄTKA BIURA IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA BIURA DATA          CZYTELNY POSPIS PODRÓŻNEGO 


