
Biuro Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak 
ul. Wschodnia 25H/79, 62-030 Luboń 

tel: 728457887, NIP: 7772849070 
e-mail: kontakt@rafik.fun  www.rafik.fun 

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
nr 880 

Gwarancja  ubezpieczeniowa  nr  05.778.008  z  dnia  31.07.2019  w  AXA Ubezpieczenia  Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A

pieczęć firmowa

 UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE  

rodzaj imprezy termin kraj / miejscowość 

Obiekt / rodzaj zakwaterowania
wyżywienie 

transport Miejsce / data / godz. odjazdu

 DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

imię i nazwisko 
Adres (obowiązkowo z kodem 
pocztowym) telefon e-mail 

 DANE UCZESTNIKÓW

1.
imię i nazwisko PESEL Data urodzenia 

Adres (obowiązkowo z kodem pocztowym)

2.
imię i nazwisko PESEL Data urodzenia 

Adres (obowiązkowo z kodem pocztowym)

 
 PŁATNOŚĆ

                           

ŚWIADCZENIA: CENA JEDNOSTKOWA ILOŚĆ OSÓB RAZEM

UCZESTNIK (cena imprezy)    - obowiązkowo 

 
NUMER KONTA WPŁAT: 

Santander Bank Polska S.A. 

38 1090 1362 0000 0001 0552 0172



   
UBEZPIECZENIE/OCHRONA DANYCH

Na mocy zawartej pomiędzy AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A i Biurem Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak umowy generalnej
ubezpieczenia nr 8929119 z dnia 31.07.2019 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY RAFiK Marcin Jóźwiak zgłoszony do AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem AXA rozszerzonym o AS (Amatorskie
Sporty letnie i zimowe). Pakiety ubezpieczeniowe Biura Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak obejmują: wyjazdy krajowe NNW – od następstw nieszczęśliwych
wypadków: NWU – uszczerbek w następstwie NNW  10 000 PLN,  NWI – inwalidztwo w następstwie NNW 10 000 PLN,  NWS – śmierć w następstwie NNW 
5 000 PLN. Niżej podpisany/na oświadczam 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 zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia: Indywidualne
podróże Kontynenty dostępnymi do pobrania na stronie internetowej organizatora www.rafik.fun. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie AXA przez
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju 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.  Dane  Ubezpieczonych będą udostępnione  do  AXA Ubezpieczenia  Towarzystwo Ubezpieczeń  i  Reasekuracji  S.A z
siedzibą w Warszawie, 00-867 przy ulicy Chłodnej 51, jak również  Departament Ubezpieczeń Turystycznych Oddział Regionalny w Poznaniu, Plac Wiosny
Ludów 2, 61-831 Poznań, tel (61) 625-03-10, (61) 62503-18. 



pieczęć biura/ podpis właściciela data i miejsce

             

czytelny podpis klienta   

Administratorem danych  osobowych  Klienta  jest  Biuro  Podróży  RAFiK Marcin  Jóźwiak  z  siedzibą  w  62-030  Luboń,  ul.  Wschodnia  25H/79.  Kontakt   
z administratorem możliwy jest pod adresem emial: kontakt@rafik.fun, listownie pod wskazanym adresem lub pod nr tel. 728457887. Dane osobowe Klienta są
zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz  prawo do ich poprawiania.  Dane osobowe Klient podaje dobrowolnie.  Wszystkie  dane osobowe udostępnione  w trakcie  procedur
rezerwacji są przez Administratora właściwie chronione zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Administrator gwarantuje pełen wgląd do przekazywania danych osobowych. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa
Informacji. Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

 

 

 

 

KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA NA OBÓZ/PÓŁKOLONIĘ/ZIMOWISKO
NALEŻY PRZEKAZAĆ DO BIURA PODRÓŻY 

CO NAJMNIEJ NA 7 DNI 
PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY.

 Miejsce oznaczone tym kolorem wypełnia Rodzic/Opiekun prawny uczestnika             

 UCZY – ZWIEDZA – TRENUJE – DOBRZE WYCHOWUJE


