
1 

 

 
 

UMOWA – ZGŁOSZENIE 

 

 Należy dostarczyć umowę/zgłoszenie wraz z kartą uczestnika do Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
ul. Sądowa 8 w Barlinku lub mailem na adres lgd@lidrepojezierza.pl  do dnia 14 listopada 2017 
 
Prosimy starannie wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola 
 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzica/opiekuna)………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………… 

Adres email…………………………………………………………………………………… 

 1. Forma wycieczki – wyjazd edukacyjny w ramach Młodzieżowej Akademii Komunikacji organizowanej przez 

Stowarzyszenie Lider Pojezierza „Finanse dla MAK-ów”. 

2.  Adres: - Obiekt hotelarski „Patron” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 

3. Czas trwania wycieczki od 17.11.2017  do 18.11.2017 

4. Odpłatność – dziecko uczestniczy w wycieczce bezpłatnie w ramach udziału w Młodzieżowej Akademii 

Komunikacji.  

5. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć dziecko na własny koszt w dniu wyjazdu i odebrać z tego samego miejsca w 

dniu zakończenia wycieczki. Organizator wskazuje dwa miejsca do wyboru: Barlinek, Rynek – przystanek 

autobusowy, godz. 8 00 lub Międzyrzecz, Stacja Paliw Orlen, ul. Waszkiewicza 69, 66-300 Międzyrzecz, godz. 9 

15. 

 

Miejsce dostarczenia i odbioru dziecka …………………………………………………………………… 

UCZESTNIK: 

 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania 

1. 
 
 
   

 

 

 
 Ramowy program wyjazdu: 

 

17 listopada 2017 - piątek 

08 00    Zbiórka i wyjazd uczestników z Rynku w Barlinku 

09 15    Zbiórka i wyjazd uczestników ze Stacji Orlen, ul. Waszkiewicza 69 Międzyrzecz 

14 00    Obiad w Warszawie – Restauracja „Wieżyca” Aleje Jerozolimskie 1, Warszawa 

15 00    Zwiedzanie najważniejszych miejsc Warszawy z przewodnikiem (Stare Miasto, Zamek Królewski – 

w miarę możliwości, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, Kolumna Zygmunta) 

18 00    Wyjazd do hotelu, zakwaterowanie 

19 00 Kolacja 

20 00 Wspólne gry i zabawy 

22 00 Cisza nocna 

BP „Błękitne Okna” Agnieszka 

Nikoliszyn Granatowska 

Ul. Czereśniowa 6 74-320 

Barlinek 

NIP 597-112-13-12 
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18 listopada 2017 – sobota 

08 00   Pobudka 

09 00   Śniadanie 

10 00   Wykwaterowanie i wyjazd z hotelu 

11 15   Zajęcia edukacyjne w Muzeum Pieniądza 

15 00   Obiad – Restauracja Wieżyca 

16 00   Wyjazd w drogę powrotną 

21 00    Międzyrzecz, Stacja Orlen ul. Waszkiewicza 69 

22 00    Barlinek, Rynek  

 

BP „Błękitne Okna”  informuje: 
Każdy uczestnik obozu będzie na czas jego trwania ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Idiuna S.A. W trakcie pobytu 
we własnym kraju - NNW 10 000 PLN, w trakcie pobytu w innym kraju NNW 10 000 PLN i KL 20 000 euro 
Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej 
oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców ( a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia 
prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego.  
Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy 
ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
Oświadczam, w imieniu własnym i osób zgłoszonych, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa BP „Błękitne Okna” w Imprezie 
Turystycznej oraz programem imprezy stanowiącymi integralną część umowy i akceptuję jej warunki. Równocześnie wyrażam zgodę na 
wprowadzenie do komputerowej bazy danych, oraz na przetwarzanie danych w związku z organizacją imprezy. Wyrażam zgodę na 
przesyłanie pakietów informacyjnych BP „Błękitne Okna” oraz wykorzystanie zdjęć zrobionych w trakcie wypoczynku w celach 
promocyjnych. 
BP „Błękitne Okna” posiada: 
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o numerze 37/14, wydane przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
b) umowę Signal Iduna o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej o numerze M 206469.  

 
          

          
 
 
 
 

……………………………………              ……………………………………………. 
                  Ogranizator                                                                                     zgłaszający (data i czytelny podpis) 
 

     
 

 


