Zgłoszenie udziału w wyjeździe
Organizator:

Rodzaj wyjazdu:

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292474149

Zgrupowanie kolarskie Bike Atelier CAMP

Dane uczestnika
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

Lokalizacja, pakiet i termin
Wybierz miejsce wyjazdu oraz zaznacz interesujący Cię pakiet oraz termin.

CALPE
04-13.02.2019 | 9 dni

Pakiet Hotel

Pakiet Willa

15-27.02.2019 | 12 dni

Pakiet Hotel

Pakiet Willa

01-11.03.2019 | 10 dni

Pakiet Hotel

Pakiet Willa

13-22.03.2019 | 9 dni

Pakiet Hotel

Pakiet Willa

13-27.03.2019 | 14 dni

Pakiet Hotel

Pakiet Willa

W przypadku pakietu Willa
wybierz tym pokoju:

Pokój dwuosobowy
(dwa osobne łóżka)

MAJORKA (Alcudia)
29.03-07.04.2019 | 9 dni

www.bikeateliercamp.pl

Pakiet Hotel

Pokój dwuosobowy
(jedno wspólne łóżko)

Pokój
jednoosobowy

Transport roweru
Zdecyduj, czy skorzystasz z własnego roweru (wskaż formę transportu) lub wypożycz rower na miejscu.

Wypożyczam rower na miejscu
Posiadam własny rower (transport przez organizatora wyjazdu)
Posiadam własny rower (zapewniam własny transport roweru)

Wypożyczenie roweru
Jeśli decydujesz się na wypożyczenie roweru - wskaż, który model wybierasz oraz podaj rozmiar ramy.

Typ A
Scultura Team E

Reacto 8000 E

Typ B
Scultura Disc 7000 E

Reacto Disc 7000 E

Reacto Disc YC Edition

Scultura Disc 5000

Scultura Disc 4000

Reacto 5000

Scultura 6000

Typ C
Scultura Disc 6000

Typ C
Reacto 6000

Scultura 5000

Rozmiar ramy lub wzrost

Potwierdzenie zamówienia
Wyjazdy organizowane są w ramach propagowania turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Art. 4 pkt. 1 podpunkt 19. Jest to odpłatna działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie jest biurem podróży. Organizowane przez Stowarzyszenie wyjazdy nie są imprezami turystycznymi rozumianymi w Ustawie o usługach
turystycznych.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu oraz Informacją o imprezie turystycznej, a w szczególności w zakresie:
środka transportu, ceny imprezy turystycznej, sposobu jej kalkulacji, wysokości zaliczki oraz terminów płatności, miejsca pobytu,
położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ilości i rodzajów posiłków, organizacji i programu zajęć, podstaw
prawnych umowy i konsekwencji prawnych wynikających z umowy, ogólnych informacji o obowiązujących przepisach
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych. Treść ww. dokumentów jest dla mnie zrozumiała.
Wszystkie dane zawarte w Zgłoszeniu są prawdziwe oraz w przypadku zmiany danych teleadresowych i kontaktowych
zobowiązuje się o tym fakcie powiadomić Organizatora, przekazując aktualne dane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla celów realizacji zamówienia oraz uczestnictwa
w wyjeździe. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER. W sprawie Twoich
danych osobowych możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: info@bikeateliercamp.pl.
Wyrażam zgodę na kontakt środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz używanie w kontakcie ze mną komunikacji telefonicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

www.bikeateliercamp.pl

Podpis uczestnika

