
OŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 
 
ORGANIZATOR:  
Santiago Tours Ewelina Wijas, ul. Tunelowa 24f, 40-676 Katowice, NIP: 954-237-57-58 Tel. +48 508 208 496, email: 

santiagotours@santiagotours.pl, http: www.santiagotours.pl, wpis do Rejestru Organizatorów Turystycznych NR 846, 

Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 1701950387 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Ochrona Ubezpieczeniowa przez UNIQA 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie Umowy Generalnej nr 13713. 

 
BARDZO PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA DRUKOWANYMI LITERAMI  

Lp  Imię i nazwisko  Data Adres zamieszkania Tel. kontaktowy Seria i numer Data ważności 
 

  
Zgodne z danymi w 

 urodzenia   paszportu paszportu 
 

        
 

  paszporcie       
 

         
 

1.         
 

         
 

2.         
 

         
  

Paszport (lub paszport tymczasowy) musi być ważny co najmniej 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z 
Izraela.  

Adres email:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W nagłych wypadkach proszę poinformować: imię i nazwisko oraz numer telefonu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dodatkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych na czas wyjazdu 11-18.05.2023 bardzo prosimy o zaznaczenie „tak” lub 
„nie”.  

1. Uczestnik TAK [  ] - kwota dopłaty 100 PLN / NIE [  ] 
2. Uczestnik TAK [  ] - kwota dopłaty 100 PLN / NIE [  ] 

 
Dodatkowe ubezpieczenie Koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania 3% wartości imprezy = 115,5 PLN lub 6% wartości 
imprezy (zwyżka za choroby przewlekłe) 231 PLN (w zależności od kursu EUR) bardzo prosimy o zaznaczenie „tak” lub „nie” 
oraz wpisanie 3% lub 6% lub kwoty dopłaty.  

3. Uczestnik TAK [  ] - kwota dopłaty .............. / NIE [  ] 
4. Uczestnik TAK [  ] - kwota dopłaty .............. / NIE [  ] 

 
SZCZEGÓŁY USŁUGI:  

Rodzaj usługi  
Termin Imprezy 11.05-18.05.2023 
Miejsce pobytu Izrael 

Ilość noclegów 7 

Ilość śniadań 7 

Ilość obiadokolacji 7 
 

 
Chcę być w pokoju z: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Życzenia specjalne Klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
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Warunki płatności: Wpłaty na konto Biura ING BANK ŚLĄSKI  
PLN ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1214 1000 0090 7427 8590  
SWIFT:INGBPLPW 

 

Cena: 4000 PLN + 200 USD 

Wpłata 1 (zaliczka) : 500 PLN, płatna przy zapisie;  
Wpłata 2: 700 PLN, płatne na konto do dnia 13.02.2023;  
Wpłata 3: 2800 PLN, płatne na konto do dnia 11.04.2023;  
Wpłata 4: 200 USD, płatne w dniu przylotu do Izraela  
tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika oraz termin wyjazdu 

 

Odbiorca:  
Santiago Tours Ewelina Wijas, Tunelowa 24 F, 40-676 
Katowice Tytułem: imię i nazwisko oraz termin wyjazdu 

 

osoba kontaktowa: Natalia 508 208 496 lub natalia@santiagotours.pl 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami uczestnictwa, ramowym programem imprezy, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, 
możliwością zakupu dodatkowych ubezpieczeń, zakresem usług i świadczeń objętych w/w imprezą, polityką prywatności i polityką cookies, 
Wewnętrzną Procedurą Rozpatrywania Wiadomości, Żądań i Skarg Podróżnych Związanych z Realizacją Imprezy, Informacjami Praktycznymi,  
akceptuję ich treść. 
 
Dostępne na stronie: http://santiagotours.pl/pl/ w zakładce do pobrania 
 

________________________________________  
Data i czytelny podpis uczestnika 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie Danych Osobowych, informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Santiago Tours Ewelina Wijas. W celu uzyskanie pełnych informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, w tym uzyskaniu 
informacji na temat przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie  
http://www.santiagotours.pl/pl/polityka-prywatnosci. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Santiago Tours Ewelina Wijas z siedzibą w Katowicach, w celu marketingu 
produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Santiago Tours. 
 
 

 

_______________________________________  
Data i czytelny podpis składającego zgłoszenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

 

_______________________________________  
Data i czytelny podpis składającego zgłoszenie 

 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) 
 

 
________________________________________  
Data i czytelny podpis składającego zgłoszenie 

 
 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Data i czytelny podpis przyjmującego zgłoszenie Data i czytelny podpis składającego zgłoszenie 
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