
Biuro Podróży WILDA TRAVEL
ul. Górna Wilda 72, 61-564 Poznań

tel: 734 455 755
e-mail: biuro@wilda-travel.pl

Formularz zgłoszenia – wyjazdy lotnicze
Miejsce wyjazdu Termin

Koszt

DANE UCZESTNIKA 
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, ZGODNIE Z DOKUMENTEM PODRÓŻY)

Imię/imiona Nazwisko

Seria i numer Data wydania Data ważności Miejsce wydania

Dowód osobisty

Paszport

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu/mieszkania

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia PESEL

Telefon kontaktowy Email

Rodzaj pokoju (proszę
zaznaczyć)

1-osobowy 
ZA DOPŁATĄ

2-osobowy: 
dwa łóżka

2-osobowy: 
łóżko małżeńskie

2-osobowy 
z dostawką

W przypadku pokoju 2- lub 2-osobowego z dostawką prosimy o podanie nazwisk pozostałych osób w pokoju

1 2

Informacje o ubezpieczeniu
Każdy uczestnik  imprezy  turystycznej  wykonywanej  przez  „Wilda  Travel”  Rafał  Czaja  zgłoszony do  Towarzystwa  Ubezpieczeń  i
Reasekuracji  Allianz  Polska  S.A,  objęty  jest  ubezpieczeniem  ALIANZ  GLOBTROTER  oraz  może  zostać  objęty  dodatkowym
ubezpieczeniem w zakresie:

Ubezpieczenie Allianz Globtroter 

Zakres terytorialny, wariant, rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka i sumy ubezpieczenia
Wybrany zakres: 

W cenie wycieczki mają Państwo: ŚWIAT, STANDARD KL 100 000 PLN, NNW 10 000 PLN 
(bez rozszerzenia o choroby przewlekłe)

ŚWIAT, STANDARD KL 200 000 PLN, NNW 20 000 PLN – opcja dodatkowo płatna

ŚWIAT, STANDARD CP KL 200 000 PLN, NNW 20 000 PLN – opcja dodatkowo płatna 
Dodatkowo, oferujemy naszym klientom możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń
Europa S.A. w zakresie:

Ubezpieczenie TU Europa Koszty Rezygnacji

Koszty rezygnacji 100%

Koszty rezygnacji 100% MAX (zawiera rozszerzenie o choroby przewlekłe)

W przypadku zainteresowania innym wariantem niż wliczonym w cenę imprezy, prosimy postawić znak „X” przy wybranej opcji.
W przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia, informację o opłacie zostaną przedstawione w osobnym piśmie. 

Niżej podpisany/a, deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed
zgłoszeniem uczestników do imprezy turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne warunki ubezpieczeń Allianz Globtroter, Ogólne
Warunki  Ubezpieczenia  Koszty  Rezygnacji  TU Europa.  Dane  ubezpieczonych będą udostępnione  do  ALLIANZ i/lub  TU Europa,  w celu
realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oznaczonych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2016.922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/ 679 w celach
świadczenia usług turystycznych przez „Wilda Travel” i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż
zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zapoznałem się z ofertą, programem wyjazdu i warunkami ubezpieczenia (powyżej) i uczestnictwa, które akceptuję.

…..................................................................... …......................................................................................
Podpis usługodawcy Podpis Podróżnego (Ubezpieczającego)
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