
  
    

Data zawarcia umowy: 

UMOWA - ZGŁOSZENIE NA WYJAZD
  

Imię: 

Nazwisko: 

Data urodzenia: 

PESEL: 

  

1. Główne miejsce pobytu: Wielkie Jeziora Mazurskie

2. Trasa: Dojazd własny: Start i koniec wyjazdu w Giżycku

3. Czas trwania imprezy: 10.07.2021 - 17.07.2021 (dojazd własny: 10.07.2021 - 17.07.2021)

4. Środek transportu: Dojazd własny 

5. Zakwaterowanie: Jacht Standard - Twister 26, Twister 800 lub inny w podobnej klasie

6. Wyżywienie: Brak

7. Program zwiedzania:

Dzień 1 (10.07.21)

18:00 – start w Giżycku,

Szybkie spotkanie organizacyjne i płyniemy na południe!

Dzień 2 (11.07.21)

Wspólne oglądanie finału EURO 2020 (2021) w Ekomarinie SunPort

Dzień 2-7 (11-16.07.21)

Intensywny pobyt na Mazurskich jeziorach,

Każdego dnia jesteśmy w innym porcie – jedną noc spędzamy “na dziko”,

Dzień 8 (17.07.21)

9:00 – opuszczamy jachty w Giżycku

8. Nie ma możliwości uczestnictwa osób o ograniczonej sprawności ruchowej

9. Cena wyjazdu: 1099 zł

Dodatkowe opłaty obligatoryjne:
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Obowiązkowe opłaty portowe, sprzątanie, paliwo, OC jachtowe - 150 zł /os zbierane na miejscu

Obowiązkowej zwrotnej kaucji – 100 zł/os zbierana na miejscu

Nieobowiązkowe opłaty:

Nieobowiązkowe pływanie na motorówce w ciągu dnia - 50 zł

Nieobowiązkowe pływanie na motorówce oraz pływanie na wakeboardzie lub/i dmuchanym kole

w ciągu dnia - 100 zł

Nieobowiązkowej dopłaty za zakwaterowanie na Jachcie Comfort - 200 zł

Nieobowiązkowej dopłaty za zakwaterowanie na Jachcie Premium - 400 zł

Nieobowiązkowej dopłata za zakwaterowanie w osobnej dwuosobowej koi - 100 zł

10. Dodatkowe informacje:

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych

oraz faktycznych do uczestniczenia w wyjeździe, w związku z epidemią COVID-19.

11. Kontakt do Fundacji Integra: biuro@integra-wyjazdy.pl lub +48 601 941 106

12. Osoba reprezentująca organizatora na wycieczce: Wojciech Kajewski, email: kajo@integra-

wyjazdy.pl, tel: +48 795 433 487

Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł

się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach.

13. Podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności: SIGNAL IDUNA , ul. Przyokopowa 31,

01-208 Warszawa, +48 22 505 65 06

14. Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej

wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia,

jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
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