UMOWA - ZGŁOSZENIE
PIELGRZYMKA
DO:

Pielgrzymka do
RZYMU

KOSZT

TERMIN
WYJAZDU

31.03-04.04.2019

ok. 1.600 zł /os + koszt przelotu *

ZALICZKA BEZZWROTNA: 1.000 zł
* KOSZTY PRZELOTU ZOSTANĄ ROZLICZONE NA GRUPĘ PO ZAKUPIE IMIENNYCH
BILETÓW LOTNICZYCH
DOSTĘPNE SĄ DWA POŁĄCZENIA DO WYBORU:
- WARSZAWA-MODLIN – RZYM – WARSZAWA-MODLIN
- BERLIN TEGEL – RZYM – BERLIN TEGEL

DANE UCZESTNIKA (prosimy o wypełnianie drukowanymi literami) :
NAZWISKO I IMIONA :
(dane zgodne z Dowodem/Paszportem)

ADRES ZAMIESZKANIA:
DATA UR.:
NR DOKUMENTU (DOWÓD LUB PASZPORT):
DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU:
NARODOWOŚĆ :
NR TEL. KONTAKTOWEGO:
WYBIERAM WYLOT Z: (zaznacz)

WARSZAWA-MODLIN

ZAMAWIAM DUŻY BAGAŻ PODRĘCZNY + 58zł :
TAK
(DOTYCZY TYLKO WYLOTU Z MODLINA -szczegóły w Programie)

BERLIN-TEGEL
NIE

ZAMAWIAM WYKUP MIEJSCA W SAMOLOCIE (30-100ZŁ) razem z : .……….…………..………….…………

Zapoznałam/em się z ofertą, wstępnym programem wyjazdu i warunkami uczestnictwa (znajdującymi
się na odwrocie), które akceptuję

.............................................................................................................
Data i Podpis Uczestnika

WARUNKI UCZESTNICTWA
W PIELGRZYMCE ORGANIZOWANEJ PRZEZ AKCJĘ KATOLICKĄ PRZY PARAFII ŚW. ST. KOSTKI W
RYPINIE ZWANEJ DALEJ WYKONAWCĄ
1. Uczestnikiem pielgrzymki jest osoba zgłaszająca udział w pielgrzymce i podpisująca formularz Umowy-Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w
Umowie-Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą
2 . Zgłoszenie udziału w pielgrzymce następuje z chwilą podpisania formularza Umowy-Zgłoszenia przez osobę zgłaszającą oraz wpłaceniu zaliczki.
3. Przed zawarciem umowy o udziale w pielgrzymce obsługiwanej przez Wykonawcę, Uczestnik winien zapoznać się z jej programem oraz
niniejszymi Warunkami Uczestnictwa.
4. Przy podpisywaniu formularza Zgłoszenia Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości uzgodnionej z organizatorem jeżeli pielgrzymka ma rozpocząć
się za 31 dni i więcej, a całość jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.
5. ZALICZKA JEST BEZZWROTNA I PRZEZNACZONA ZOSTAJE NA ZAKUP BILETÓW ZAWIERAJĄCYCH KONKRETNE DANE
UCZESTNIKA. Ewentualna zmiana danych na bilecie lotniczym jest możliwa w przypadku zgłoszenia osoby która ma zastąpić Uczestnika oraz
pokrycia kosztów takiej zmiany.
6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów pielgrzymki nie później niż 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
7. Nie dokonanie pełnej wpłaty, o której mowa w pkt. 4 stanowi rezygnację z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca ma prawo do zmiany ceny pielgrzymki, jeśli do wyjazdu zostało nie mniej niż 21 dni i tylko wtedy, gdy wystąpi choć jedna z niżej
wymienionych przyczyn: wzrosną koszty transportu, nastąpi wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, nastąpi wzrost kursów walut.
9. Przy zgłoszeniu Wykonawca, w wypadkach koniecznych, określi rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji pielgrzymki oraz termin ich
okazania lub dostarczenia do Wykonawcy. Brak takich dokumentów, czy ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy.
10.Uczestnik ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o zmianie danych podanych wcześniej, w terminie umożliwiającym załatwienie wszystkich
czynności związanych z pielgrzymką i pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze zmianą danych.
11.Uczestnik ma prawo do zabrania bagażu ZGODNEGO Z ZAKUPIONYM BILETEM LOTNICZYM.
12.W przypadku awarii autokaru i przerwie w pielgrzymce tym spowodowanej do 8 godzin Wykonawca nie zapewnia żadnych dodatkowych
świadczeń.
13.Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania pielgrzymki do 7 dni od jej rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych, a określonych przez
przepisy
14. Przy zgłaszaniu udziału w pielgrzymce Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w niej (zgodnie z programem).
REZYGNACJA
1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w pielgrzymce, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuje się
dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej w Zgłoszeniu, takiej
jak:
a) uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny pielgrzymki,
b) dostarczenie wymaganych dokumentów lub dzień rozpoczęcia pielgrzymki, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.
2.Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w pielgrzymce następuje z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni od otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o zmianach. Brak
odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia
udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł w związku z jego uczestnictwem ewentualna nadwyżka będzie zwrócona Uczestnikowi – z
zastrzeżeniem, że Zaliczka jest zawsze bezzwrotna.
4. Wykonawca nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z zawinienia Uczestnika.
5. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie
odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6.Uczestnik ma obowiązek współpracować z Wykonawcą w celu realizacji programu pielgrzymki.
7.Wykonawca dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń jeżeli w trakcie pielgrzymki następuje zmiana programu z przyczyn zależnych
od Wykonawcy. Natomiast zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi – Uczestnik z tego powodu nie może
zgłaszać roszczeń do Wykonawcy.

