
UMOWA – ZGŁOSZENIE 

Organizator imprezy:  
Grube Ryby Kamil Muszyński 
ul. Sarmacka 18/99 02-972 Warszawa 
tel. 600 330 180, 600 330 140  
Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr. 1248 
 

Umowa Numer:  

Termin imprezy:  

Ośrodek wędkarski:  

Całkowita cena imprezy:   
Cena zawiera składkę na 
TFG w wysokości  

 

 
Zgłaszający: 

Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  

Email:  

Telefon:  
 
Pozostali uczestnicy: 

Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  

 

Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  

 
Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  

 

Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  



 

Imię i nazwisko:  

Adres:   

PESEL:  
 

Świadczenia w cenie imprezy: 
Zakwaterowanie:  Termin:  
Łodzie motorowe:  Licencje:  
Inne:  
☐TAK 
wariant nr  

☐NIE Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej 

 
Płatności: 

 Kwota: Waluta: Termin płatności: 

Zaliczka    

Całość    

Nr. konta 42 1950 0001 2006 0148 2168 0002 

 
1) Osoba podpisująca Umowę w imieniu i na rzecz osób trzecich oświadcza, iż posiada 

pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy.  

2) Osoba podpisująca Umowę oświadcza także, iż zapoznała się z treścią dokumentów, 
które stanowią integralną część umowy o udziale w imprezie i akceptuje je tj.: ogólne 
warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Grube Ryby 
Kamil Muszyński oraz informacje o warunkach ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora – 
http://nagruberyby.pl/kontakt 

3) W imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie uczestników zobowiązuje się do 
przestrzegania praw i przepisów obowiązujących w kraju docelowym, a także praw i 
przepisów zwyczajowych ustalonych przez gospodarza ośrodka wędkarskiego (np. zasad 
dotyczących utrzymywania porządku w wynajmowanym domku/apartamencie, zasad 
dotyczących użytkowania sprzętu pływającego oraz zasad dotyczących wymiarów i 
limitów wędkarskich poławianych ryb). 

4) W imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie uczestników rezygnuje z udziału 
w imprezie licencjonowanego pilota wycieczek.  

5) Osoba podpisująca Umowę potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w 
niniejszej Umowie-Zgłoszeniu. Oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że przetwarzanie 
danych osobowych konieczne dla realizacji umowy jest dopuszczalne na podstawie art. 
23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 

 
 
Podpis zgłaszającego, data:      przyjęto  

 
 



 
podpis, data, pieczątka 
przedstawiciela Grube Ryby 

           


