
 
 

                                  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  DZIECI                          Biuro Oddziału Okręgowego 
               Oddział Okręgowy w Krośnie     Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

        Ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno 
Tel.134326295,e-mail:tpdkrosno@op.pl 

www.tpdkrosno.pl  
Organizator imprezy 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie , ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno NIP 684-10-27-526. Wpis do 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych numer  
wpisu do rejestru 284/18; numer ewidencyjny 21645. 
Nr rachunku bankowego Millennium S.A. nr 89 1160 2202 0000 0001 2299 3262. 
 
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr…….….(nadawany automatycznie) zawarta w dniu …………... 2023r.  
 
Zgłaszający:……….…………………………………………………………….Adres.…………………………………………………………… 
 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
 
Kontakt tel. …………………………………………….. e-mail : ………………………………………………………………………….……. 
 
Uczestnik (uczestnicy) imię , nazwisko, data urodzenia .………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejsce wyjazdu 33-380 Krynica Zdrój, ul. Słoneczna 47. Ośrodek Wypoczynkowy  „BAŚKA”  
Czas trwania imprezy turystycznej  01 lipca – 10 lipca  2023r.  
Cena imprezy turystycznej 1.900 zł od osoby, w tym składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  
Zaliczka w kwocie 400 zł od osoby płatna przy spisaniu umowy. Pozostała  kwota płatna  30 dni przed 
wyjazdem na wypoczynek. 
Integralna częścią niniejszej umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie, Opis oferty, Klauzula informacyjna RODO, Standardowy Formularz informacyjny. 
Zgłaszający poprzez dokonanie wpłaty kwoty (częściowej lub całkowitej) na imprezę turystyczną oświadcza, że:  

 akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,  
 posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych 

uczestników, przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał i zapoznał się ze stanowiącymi integralną część niniejszej 
umowy OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W KROŚNIE, Opisem oferty, Klauzulą Informacyjną RODO, Standardowym 
formularzem informacyjnym, a ponadto z warunkami przejazdu  organizatorów transportu oraz zobowiązuje się do ich 
przestrzegania i przyjmuje je do wiadomości,  

 został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów transportowych, przeciwskazań zdrowotnych związanych z 
uczestnictwem w imprezie oraz możliwością ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży,  

 zobowiązuje się poinformować i przekazać wszystkim Uczestnikom treść Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz uiścić 
pełną kwotę imprezy za wszystkich zgłoszonych Uczestników zgodnie z obowiązującymi Warunkami Imprez 
Turystycznych,  

 wyraża dobrowolną zgodę na: przetwarzanie danych dotyczących swojego stanu zdrowia (swojego dziecka/dzieci o ile ma 
to zastosowanie) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie dla celów podanych w treści klauzuli 
informacyjnej, za wyjątkiem celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, udostępnianie swoich 
danych osobowych (swojego dziecka/dzieci, o ile ma to zastosowanie), w tym teleadresowych, podmiotom świadczącym 
usługi medyczne, w celu obsługi i wykonania umowy,  
chcę, aby moja umowa była obsługiwana elektronicznie, dlatego zgadzam się na przekazywanie drogą elektroniczną 
(mailowo lub telefonicznie) informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy i zostałem 
poinformowany, że umowę zawartą poza biurem TPD, mam prawo odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni 
od daty na umowie. 

 Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego uczestnika jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Krośnie. Podanie danych osobowych Klienta oraz małoletniego uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich 
niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz 
małoletniego uczestnika w celu ich poprawienia. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego uczestnika przetwarzane będą 
w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, rozpatrywania ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienie prawnie 
usprawiedliwionych celów Organizatora.  

 Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na uwiecznianie (fotografia, film) wizerunku dziecka, rodzica, opiekuna 
(uczestnika kolonii/turnusu/obozu) i publikowanie na stronie internetowej i profilu na Facebooku Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, a także w materiałach promocyjnych Towarzystwa niezależnie od formy graficznej prezentacji z zastrzeżeniem, ze 
forma ta nie będzie obraźliwa.  
 

 
………………………………………………………………          …………………………………………………………... 
(Podpis Zgłaszającego)                                       (Podpis Organizatora Imprezy)                                


