BIURO PODRÓŻY HERMES TRAVEL
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 63
04-028 WARSZAWA
TEL. 22.870 39 38, 22.813 62 61
hermes@hermes-travel.pl, www.hermes-travel.pl

UMOWA-ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE
PROSIMY O WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH RUBRYK DRUKOWANYMI LITERAMI !!!
Kierunek: WŁOCHY „TAM GDZIE
CUDA SĄ WIDOCZNE”

Data, miejsce i godzina zbiórki: 08.10.2019 godz. 09:30, Port Lotniczy im. F. Chopina w
Warszawie; przy kaplicy lotniskowej. Uwaga! Godzina zbiórki może ulec zmianie.

Termin: 08 – 14.10.2019
Numer imprezy: 4/2019

Data, miejsce i godzina powrotu: 14.10.2019, godzina 11:05 Port Lotniczy im. F. Chopina w
Warszawie. Uwaga! Godzina powrotu może ulec zmianie.

Cena pielgrzymki: 3 260 zł/os.
(słownie: trzy tysiące dwieście
sześćdziesiat zł) – min. 40 os.

Zaliczka w wysokości 980 zł przy zapisie gotówką u Księdza w terminie do 07.12.2018,
II transza 1 280 zł do dnia 30.03.2019,
Dopłata do pełnej kwoty w wysokości 1000 zł w terminie do 06.09.2019
Formy płatności: gotówką w biurze lub przelewem na konto: BIURO PODRÓŻY HERMES
TRAVEL, al. Stanów Zjednoczonych 63, 04-028 Warszawa Santander Bank 62 1090
1753 0000 0001 2428 5562 tytułem: „4/2019 Włochy, imię i nazwisko”.

duchowy opiekun wyjazdu:
Ks. Proboszcz Jan Gołembiewski

Spotkanie informacyjne :
Parafia Niepokalanego Serca Maryi
ul. Kornela Ujejskiego 2, 05-400 Otwock
…..………………………………………………………………………………………………

Dane uczestnika
Imiona i nazwisko / nazwiska
uczestnika
(według dowodu osobistego)

Data
urodzenia

Adres zameldowania:
ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
(według dowodu osobistego)

Nr telefonu
komórkowego

Seria i nr
dowodu osobistego
data ważności

ulica i numer:

kod pocztowy, miejscowość:

Dodatkowe informacje
Adres uczestnika do korespondencji
Kogo powiadomić w razie wypadku
(imię, nazwisko, nr telefonu)
Adres mailowy uczestnika
W pokoju hotelowym chcę mieszkać z

małżonką/małżonkiem lub Panią/Panem (niepotrzebne skreślić)
imię i nazwisko:

Świadczenia zawarte w cenie
Zakwaterowanie

➢

6 noclegów w hotelu *** - pokój 2-os. z łazienką

Wyżywienie

➢

wyżywienie - 6 śniadań (kontynentalnych wzmocnionych), 6 gorących obiadokolacji

Transport

➢
➢
➢

przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa – Rzym – Warszawa
opłaty lotniskowe i paliwowe
na miejscu transport autokarem

Ubezpieczenie

➢

pakiet ubezpieczenia turystycznego obejmujący NNW, KL, bagaż
Inne zawarte w cenie: opieka wykwalifikowanego pilota

Dodatkowe informacje: na realizację programu należy przeznaczyć 100 EURO/OS. (wpłata u pilota pierwszego dnia w autokarze).
Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z treścią “Warunków uczestnictwa”, które stanowią integralną część “Umowy-Zgłoszenia” oraz akceptuję je
własnoręcznym podpisem. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Umowie-Zgłoszenia wyłącznie do celów
marketingowych wewnątrz firmy HERMES.

Miejscowość, data
……………………………………………………

Czytelny podpis uczestnika
………………………………………………………………

BIURO PODRÓŻY HERMES TRAVEL
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 63
04-028 WARSZAWA
TEL. 22.870 39 38, 22.813 62 61
hermes@hermes-travel.pl, www.hermes-travel.pl
Przed wyborem imprezy prosimy o zapoznanie się z treścią naszych ogólnych warunków. Dowiecie się Państwo o naszych oraz o Państwa
zobowiązaniach przed wyjazdem.
1.
BP HERMES TRAVEL zobowiązuje się do zorganizowania wycieczki opisanej w ofercie. Gwarantujemy Państwu odpowiedzialną kadrę
świadczącą nasze usługi.
2.
BP HERMES TRAVEL zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Państwa o ewentualnych zmianach świadczeń, godzin wyjazdu/wylotu
i
warunków uczestnictwa.
3.
BP HERMES TRAVEL nie odpowiada za mienie zagubione przez Państwa oraz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Klienta w trakcie
imprezy i podróży.
4.
Za szkody wyrządzone w autokarze BP HERMES TRAVEL kosztami obciąża osobę, która spowodowała szkodę.
5.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania umówionych miejsc zbiórki, posiadania ważnych dokumentów podróży (paszport lub dowód
osobisty) oraz przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i zdrowotnych.
6.
W przypadku oddalenia się od grupy i nie poinformowania o tym fakcie pilota grupy, pilot kontynuuje program imprezy bez czynienia
poszukiwań, zaś koszty związane z dołączeniem do grupy uczestnik pokrywa ze środków własnych.
7.
Linie lotnicze zastrzegają, że depozyt jest bezzwrotny, co oznacza, że w przypadku rezygnacji z przelotu po terminie jego wpłaty, nie podlega
zwrotowi. Depozyt zostaje w całości rozliczony przy końcowej wpłacie należności za przelot. Kwota depozytu wynosi 400,00 zł od osoby.
8.
Bilety na przelot winny być wystawione w terminie do dnia 03.06.2019. Zmiana nazwiska w bilecie wprowadzona po tym terminie skutkuje
opłatą w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych).
9.
Obligatoryjna dopłata do pokoju 1-osobowego, w przypadku braku w grupie osoby tej samej płci na dokwaterowanie do pokoju 2osobowego, wynosi 540,00 zł. Istnieje również możliwość dokwaterowania do pokoju 2-osobowego z dostawką w podstawowej cenie.
ŚWIADCZENIA:
Świadczenia opłacane w biurze są ostateczne i nie mogą Państwo zmieniać ich na miejscu (dotyczy to wyboru hoteli lub cen wykupionych
posiłków). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń nie upoważnia Państwa do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. BP HERMES
TRAVEL nie odpowiada za niezgodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki
atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności, siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika.
REKLAMACJE:
1.
Jeżeli w trakcie imprezy zauważą Państwo pewne niedociągnięcia, prosimy o zgłaszanie uwag do pilota/przewodnika (lub do rezydenta w
przypadku imprez pobytowych) w trakcie trwania imprezy. Pilot lub przedstawiciel biura pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu ale nie
jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
2.
Ewentualne reklamacje winny być składane w terminie do 30 dni od daty ukończenia imprezy. Reklamacje wniesione po tym terminie uznane
będą za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do jednego miesiąca od daty wpłynięcia do biura.
WARUNKI REZYGNACJI:
Oczywiście mogą Państwo zrezygnować z wyjazdu samodzielnie, jednak w tym przypadku konieczna jest rekompensata z Państwa strony z
racji poniesionych przez BP HERMES TRAVEL nakładów. Rekompensata liczona jest od pełnej wartości przedmiotu umowy :
> Od dnia podpisania Umowy do 30. dnia przed wyjazdem 30 %
ceny imprezy
> Od 29 do 14 dni przed wyjazdem
40 %
ceny imprezy
> Od 13 do 8 dni przed wyjazdem
50 %
ceny imprezy
> Od 7 do 4 dni przed wyjazdem
75 %
ceny imprezy
> Od 3 dni lub mniej
100 %
ceny imprezy
INNE POSTANOWIENIA:
1.
BP HERMES TRAVEL zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy wówczas, gdy jej przeprowadzenie jest niemożliwe lub niebezpieczne z
przyczyn niezależnych od Organizatora, gdy liczba uczestników nie osiąga założonego minimum lub gdy lokalni kontrahenci wprowadzają
nagłe nie zapowiedziane zmiany cen. O wyżej wymienionych przypadkach zostaną Państwo poinformowani i przysługuje Państwu zwrot
pełnej wpłaconej sumy
2.
BP HERMES TRAVEL zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku skokowego wzrostu cen np. paliw, taryf przewozowych,
taryf hotelowych czy skokowej dewaluacji złotego. O fakcie tym BP HERMES TRAVEL poinformuje na piśmie.
3.
BP HERMES TRAVEL posiada Zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych o nr rej. 1583 oraz
legitymuje się Gwarancją Ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na sumę 312 757,50 zł o nr 04.247.818 ważna
do dnia 31.01.2019. Nowa Gwarancja ubezpieczeniowa zostanie wystawiona dnia 01.02.2019 roku.
4.
BP HERMES TRAVEL oświadcza, że cena wycieczki zawiera obowiązkową składkę na rzecz TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU
GWARANCYJNEGO w wysokości 10 zł od os.
5
BP HERMES TRAVEL z siedzibą w Warszawie informuje, że:
administratorem podanych przez uczestników danych osobowych jest BP HERMES TRAVEL z siedzibą w Warszawie al. Stanów
Zjednoczonych 63, 04-028 Warszawa,
6.
dane osobowe uczestników wyjazdu będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z BP HERMES TRAVEL z siedzibą w Warszawie,
7.
dane osobowe uczestników wyjazdu mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym,
hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z BP HERMES TRAVEL, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji umowy
zawartej z BP HERMES TRAVEL,
8.
podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne,
9.
uczestnicy wyjazdu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania.

……………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika

