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Biuro Podróży Mondo Travel               

ul. Górczewska 200A/243  

01-460 Warszawa  

NIP 522-299-48-60 REGON:146019012 

ING Bank Śląski 

Nr 89 1050 1012 1000 0091 3317 9987 
www.mondotravel.pl 
e-mail: biuro@mondotravel.pl 

tel.: 537-404-804 lub 22 241-44-90 

 

                                                                 

                                                                UMOWA – ZGŁOSZENIE 

 
Nazwa imprezy  

Termin 

 
 Rodzaj pokoju  

Hotele  

 
 Wyżywienie  

Transport 

 
 Miejsce zbiórki 

a także   godziny wyjazdu 

oraz powrotu (ewentualnie 

przybliżone godziny 

wyjazdu i powrotu zgodnie z 

warunkami uczestnictwa) 

 

Świadczenia zawarte 

w cenie: 

Zgodnie z programem 

pielgrzymki 

  

Świadczenia nie 

zawarte w cenie i ich 

koszty: 

Zgodnie z programem 

pielgrzymki 

  

Dodatkowe koszty na 

miejscu 

Zgodnie z programem 

pielgrzymki 

Uwagi  

 

Impreza turystyczna może być odwołana z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń o czym Podróżny 

zostanie poinformowany na piśmie najpóźniej na …. dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

Minimalna liczba Podróżnych  do odbycia  imprezy to:…… osób. 

 

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ 

 

Imię i Nazwisko  

Adres do korespondencji   

Nr telefonu i e-mail  

Agent 

http://www.mondotravel.pl/
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Uzgodniona (zakreśl właściwą)  

pomiędzy stronami preferowana 

forma komunikacji: 

 

1) E-mail (rekomendowana) 

2) Telefon 

3) Poczta tradycyjna 

 

Imię i nazwisko osoby, którą można 

powiadomić w razie konieczności, 

miejsce zamieszkania, telefon/adres 

e-mailowy  

 

Stosowane w korespondencji pomiędzy stronami trwałe nośniki informacji (do zaznaczenia właściwy): 

1) korespondencja e-mail, z użyciem adresów jak podano w Umowie – Zgłoszeniu (dla wysłania przez 

Organizatora materiałów dotyczących imprezy turystycznej objętej Umową właściwy jest plik pdf.). 

2) pismo przesłane przesyłką pocztową lub kurierską z użyciem adresów jak podano w Umowie – Zgłoszeniu. 

 

Wymagania specjalne uzgodnione z Organizatorem (jeśli mają zastosowanie, a jeśli nie należy wpisać „brak”): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku braku możliwości spełnienia przez Organizatora wymagania specjalnego Podróżnego zastosowanie ma 

Rozdział VII ust. 3 i 4 Warunków uczestnictwa. 

 

Szczególne wymagania (jeśli mają zastosowanie, a jeśli nie należy wpisać „brak”): 

1) dotyczące zdrowia Podróżnych uczestniczących w danej imprezie turystyczne 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2) językowe, jeśli skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług będzie zależało od skutecznej komunikacji 

ustnej ……………………………………………………………………………………………………… 

3) dostępność usług turystycznych dla Podróżnych o ograniczonej sprawności ruchowej 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) informacje, na wniosek Podróżnego, na temat możliwości dostosowania usług turystycznych do jego potrzeb 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
DANE UCZESTNIKÓW 

L/p Imię  

i Nazwisko 

Adres   

korespondencyjny  

Data  

urodzenia 

Nr 

telefonu  

Imię i nazwisko osoby, 

którą można powiadomić 

w razie konieczności, 

miejsce zamieszkania, 

tel./ e-mail  

1      

2      

3      

4      

 
                                                                                CENA 

Osoba dorosła  

 

   x os   

Dopłata do pokoju 1-osobowego 

 

   x os   

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW   

REZYGNACJ –płatne dodatkowo 

3% ceny imprezy turystycznej 

lub 9% w przypadku osób chorych przewlekle  
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płatne przy wpłacie zaliczki 

Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 

obowiązkowa  
Opłata zawarta w cenie  

 pielgrzymki 

  nie  dotyczy  

  Razem  

                                                                             

PŁATNOŚĆ 

Zaliczka   30% 

 

   zł:    Wpłata zaliczki : 

          
 

Dopłata do 100% 

 

   zł:    Dopłata do 100% do dnia:  

 

Sposób dokonania zapłaty: 

Wpłata należności na  konto BP Mondo Travel  Nr: 89 1050 1012 1000 0091 3317 9987 

* Dotyczy osób, które wykupiły imprezę turystyczną z przelotem (transportem lotniczym) 

L/p Imię Nazwisko Seria i nr dokumentu z którym     

będą podróżowali  uczestnicy 

pielgrzymki 

Data ważności  

w/w dokumentu 

z podaniem 

dnia miesiąca i roku                      

1    

2    

3    

 

UWAGA! W przypadku gdy zostaną podane przez Podróżnego lub osobę zgłaszającą, niepełne 

dane Podróżnego(ych) tj. bark drugiego członu nazwiska lub drugiego imienia lub zostaną podane one 

błędnie, to kosztem zmiany w/w danych zostanie obciążony Podróżny według stawek jakie obowiązują  

w danej linii lotniczej np. za zmianę danych na już wystawionym bilecie lotniczym np. linia 

lotnicza.Ryanair pobiera kwotę 560 PLN za osobę.  

 

Ubezpieczenie Podróżnych: 

 

            Biuro Podróży Mondo Travel  na podstawie zawartej z EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG 

AG Z SIEDZIBA W MONACHIUM ODDZIAŁ W POLSCE (ul. Chmielna 101/102 w Gdańsku)  nr 

a/1682 z dnia  16.06.2017 umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego  zawiera na 

rzecz Podróżnych uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie  

z przepisami Ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych.  

            Na mocy zawartej pomiędzy EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA W 

MONACHIUM ODDZIAŁ W POLSCE. i Biurem Podróży Mondo Travel,  każdy Podróżny imprezy 

turystycznej BIURA PODRÓŻY MONDO TRAVEL  zgłoszony jest do  ERV  (EUROPAISCHE 

REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM ODDZIAŁ W POLSCE) zgodnie z 

postanowieniami w/w umowy i objęty jest ubezpieczeniem  ERV Beztroskie Podróże a także może zostać 

objęty ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży lub rozszerzyć wariant podstawowy ubezpieczenia 

za dodatkowa opłatą  po zgłoszeniu powyższego faktu organizatorowi imprezy turystycznej.  
Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawia się następująco: (do wyboru i decyzji po podpisaniu umowy 

lub najpóźniej 7 dni przed imprezą w zależności od rodzaju wariantu ochrony ubezpieczeniowej).  
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Wybrany przez uczestnika wycieczki/pielgrzymki wariant rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej 

Opłata dodatkowa  za 

wybrany wariant 

ubezpieczenia  
TIP 
 

 TIP ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) – podstawowy pakiet ubezpieczeniowy. 

Sumy ubezpieczenia: KL i transportu 20 000 EUR, NNW 20 000 PLN, bagaż 800 

PLN/osoba, 2 000 PLN/rodzina, ASSISTANCE PODSTAWOWY (medyczny). Dodatkowo 

ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych, 

uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, pakiet 

SKI&SPORT, CAR ASSISTANCE z sumą ubezpieczenia 15 000 PLN,  
  
 

w cenie imprezy      

turystycznej  
TIP 
PLUS 
 

 TIP PLUS ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) - standardowy pakiet 

ubezpieczeniowy. Sumy ubezpieczenia: KL i transportu 40 000 EUR, NNW 30 000 PLN, 

bagaż 1 200 PLN/osoba, 3 000 PLN/rodzina, opóźnienie dostarczenia bagażu 600 

PLN/osoba, 1 200 PLN/rodzina, koszty ratownictwa 5 000 EUR, odpowiedzialność cywilna 

(szkody osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 10 000 EUR), ASSISTANCE ROZSZERZONY. 
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o następstwa chorób 

przewlekłych, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, 

pakiet SKI&SPORT, CAR ASSISTANCE z sumą ubezpieczenia 15 000 PLN 
  
 

dopłata …. PLN/os (do 

wyboru i decyzji po podpisaniu 

umowy najpóźniej 7 dni przed 

imprezą)  
TOP 
 

 TOP ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) - optymalny pakiet ubezpieczeniowy. 

Sumy ubezpieczenia: KL 100 000 EUR, koszty transportu bez limitu, NNW 40 000 PLN, 

bagaż 2 000 PLN/osoba, 5 000 PLN/ rodzina, opóźnienie dostarczenia bagażu 800 

PLN/osoba, 1 600 PLN/rodzina, koszty ratownictwa 5 000 EUR, odpowiedzialność cywilna 

(szkody osobowe 100 000 EUR, szkody rzeczowe 20 000 EUR), ASSISTANCE PEŁNY. 

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych, 

uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, pakiet SKI&SPORT, 

CAR ASSISTANCE z sumą ubezpieczenia 15 000 PLN,  

  

 

   

   
 

dopłata ….. PLN/os (do 

wyboru i decyzji po podpisaniu 

umowy najpóźniej 7 dni przed 

imprezą) 
TOP  
PLUS 
 

 TOP PLUS ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) - maksymalny pakiet 

ubezpieczeniowy. Sumy ubezpieczenia: KL 300 000 EUR, koszty transportu bez limitu, z 

rozszerzeniem ochrony o następstwa chorób przewlekłych (podlimit 40 000 EUR) oraz 

o uprawianie sportów wysokiego ryzyka (podlimit 40 000 EUR), NNW 50 000 PLN, 

bagaż 4 000 PLN/osoba, 9 000 PLN/ rodzina, opóźnienie dostarczenia bagażu 1 000 

PLN/osoba, 2 000 PLN/rodzina, koszty ratownictwa 5 000 EUR, odpowiedzialność cywilna 

(szkody osobowe 200 000 EUR, szkody rzeczowe 40 000 EUR), w tym odpowiedzialność w 

związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (20 000 EUR), ASSISTANCE 

PEŁNY. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o CAR ASSISTANCE z 

sumą ubezpieczenia 15 000 PLN  

  

 

dopłata ….. PLN/os (do 

wyboru i decyzji po podpisaniu 

umowy najpóźniej 7 dni przed 

imprezą) 

      Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 

Opłata dodatkowa  za  Ubezp. od    

 Kosztów Rezygnacji  

(do ceny wycieczki należy dodać 3 % 

jej wartości w przypadku osób chorych 

przewlekle 9%. Płatna przy podpisaniu 

umowy najpóźniej do 5 dni od jej 

podpisania)  

REZYGNACJA MAX-100 : ubezpieczenie kosztów rezygnacji i zmiany 

rezerwacji ze 100% zwrotem kosztów poniesionych z rezygnacją z wyjazdu 

spowodowaną niespodziewanym zdarzeniem losowym              3,0% 
REZYGNACJA MAX-100 + ChP (dot. osób chorych 

przewlekle):ubezpieczenie kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji ze 100% 

zwrotem kosztów poniesionych z rezygnacją z wyjazdu spowodowaną 

niespodziewanym zdarzeniem losowym 

                  

 

                 9,0% 

Oznaczenie poszczególnych kodów  literowych   (KL – koszty leczenia,  NNW – następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, BG-ubezpieczenie bagażu). 
 

Wszyscy Podróżni - Uczestnicy wycieczki/pielgrzymki są obligatoryjnie objęci 

ubezpieczeniem EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG z siedzibą w Monachium- 

Beztroskie Podróże w zakresie terytorialnym EUROPA,  WARIANT PODSTAWOWY TIP,  

który obejmuje KL (koszty leczenia) i transportu  20 000 Euro, NNW (następstwa 

nieszczęśliwych wypadków tj. świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu 20 000 

PLN, bagaż 800 PLN/osoba Asistance Podstawowy (medyczny).   

Każdy Podróżny - Uczestnik wycieczki/pielgrzymki za dodatkowa opłatą  może wybrać 

inny wariant ubezpieczenia niż  WARIANT PODSTAWOWY np. WARIANT TIP PLUS, TOP 

lub TOP PLUS i uiszczeniu stosownej  opłaty najpóźniej 7 dni przed imprezą.  

Osoba będąca uczestnikiem pielgrzymki może także wybrać dodatkowe ubezpieczenie od 

kosztów rezygnacji  lub rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych (do sumy 

kosztów leczenia) po uprzednim zgłoszeniu wybranego zakresu ubezpieczenia u Organizatora lub 

Agenta po podpisaniu umowy zgłoszenia i uiszczeniu stosownej  opłaty najpóźniej do 14 dni od 

dnia popisania umowy-zgłoszenia.  
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2. Świadczenia nie zawarte w cenie: 

         inne świadczenia nie ujęte w ofercie/programie w „cena zwiera” 

 
Dodatkowe kwoty opłaty dot. wybranego przez Podróżnego wariantu ubezpieczenia  

a także  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  lub następstw chorób przewlekłych zostały umieszczone w 

tabeli powyżej. 

Ponadto  uprzejmie Państwa informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy z 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej zwana „Ustawą”)  

Biuro Podróży Mondo Travel odprowadza na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składki za 

każdego Podróżnego objęte Umową o imprezę turystyczną.   

 Dotyczy osoby rezerwującej, która składa deklarację za innych uczestników imprezy 

turystycznej: 

Ja niżej podpisany(na) jako osoba rezerwująca  deklaruję za siebie i za innych Podróżnych - 

Uczestników imprezy, w imieniu, których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed 

zawarciem Umowy  – Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej zapoznałem/am się z  Ogólnymi  

Warunki Ubezpieczenia EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA W 

MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 GDAŃSK.  

 Ja niżej podpisany/na  deklaruję za siebie i innych Podróżnych - Uczestników imprezy, których zgłaszam  

iż, wyrażają oni  zgodę na udostępnienie  EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA 

W MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 GDAŃSK.  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).  

 

Ponadto  jako osoba  zgłaszająca deklaruję za siebie i innych Podróżnych - Uczestników imprezy, 

których zgłaszam, iż  wyrażam zgodę  by Ubezpieczyciel tj. EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG 

AG Z SIEDZIBA W MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 

GDAŃSK  przetwarzało nasze  dane osobowe  zgodnie z  wymienionymi w Warunkach uczestnictwa 

(Rozdział III, ust. 9 oraz Rozdział V.) przepisami obowiązującego prawa w zakresie  ochrony danych 

osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia jednocześnie korzystając z  przysługujących mi praw 

dostępu do  swoich danych oraz ich poprawiania innych opisanych w Warunkach uczestnictwa (Rozdział 

III. ust. 9 oraz Rozdział V).  

 Ja niżej podpisany(na) jako osoba rezerwująca zgłaszam udział w wycieczce/pielgrzymce w/w 

osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w terminie przewidzianym niniejszą 

umową na konto Organizatora. Ponadto  oświadczam, że zapoznałam/em się i osob, które reprezentuję  

zapoznały się z Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Mondo Travel Sp.  

z o.o.  oraz programem wycieczki/pielgrzymki (Warunki uczestnictwa oraz ogólne  warunki ubezpieczenia 

a także program imprezy turystycznej i warunki podróżowania z BP Mondo Travel  są integralną częścią 

Umowy). Wyrażam  także zgodę w imieniu swoim oraz osób które reprezentuję na przetwarzanie moich  

i osób które reprezentuję danych osobowych i zgłoszonych przeze mnie osób  zgodnie z wymienionymi  

w Warunkach uczestnictwa (Rozdział III, ust. 9 oraz Rozdział V.) przepisami obowiązującego prawa  

w zakresie  ochrony danych osobowych. 

Potwierdza się zgodność danych z okazanymi dokumentami tożsamości oraz potwierdza 

własnoręczność złożonego podpisu. Data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu dniem 

zakończenia imprezy. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Podróżnym i jest objęta 

tajemnicą handlową. Warunki uczestnictwa w imprezie, procedura skargowa, zasady odstąpienia od 

Umowy, zasady odpowiedzialności stron oraz inne prawa i obowiązki stron określają Warunki 

uczestnictwa, stanowiące integralną część niniejszej Umowy. Podróżny oświadcza, że Organizator udzielił 

mu informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych (w tym  

o niezbędnych szczepieniach, informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej) oraz o przeciwwskazaniach  
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zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia 

kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków, kosztów leczenia, o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach 

oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Integralną częścią Umowy są: 

Program imprezy, Warunki uczestnictwa, kopia certyfikatu potwierdzającego posiadanie gwarancji 

ubezpieczeniowej turystycznej, Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Podróże” EUROPAISCHE 

REISEVERSICHERUNG AG z siedzibą w MONACHIUM  oddział w POLSCE ul. Chmielna 101/102, 

80-748 GDAŃSK, standardowy formularz informacyjny.  

Podróżny oświadcza w swoim imieniu oraz osób, w których imieniu podpisuje niniejszą Umowę,  

że otrzymał powyższe dokumenty przed podpisaniem Umowy, zapoznał się z nimi, zrozumiał  

i zaakceptował ich treść. Zostały mu też przekazane informacje objęte zakresem Rozdziału II. ust. 2 

Warunków uczestnictwa, stanowiącym odzwierciedlenie przepisów art. 40 ust. 1 Ustawy. Ponadto 

oświadcza, że przed podpisaniem Umowy przekazał Podróżnym, w imieniu których podpisuje Umowę, 

Standardowy formularz informacyjny oraz informacje wymienione powyżej. Podróżny deklaruje za siebie  

i za innych Podróżnych w imieniu, których podpisuje Umowę lub dokonuje płatności za imprezę 

turystyczną, że zapoznał się i zapoznał osoby w imieniu których dokonał w/w czynności, z pełną treścią 

Umowy wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część oraz przekazał im wszelkie otrzymane od 

Organizatora dokumenty, formularze, informacje i oświadczenia dotyczące imprezy turystycznej 

wskazanej  w Umowie.  

 

Deklaruje też, że natychmiast przekaże wszelkie inne informacje ewentualnie otrzymywane przez 

Organizatora. 

Ponadto Podróżny oświadcza, że jego stan zdrowia oraz stan zdrowia pozostałych Podróżnych 

wskazanych w Umowie umożliwia udział w imprezie objętej Umową.  

Podróżny potwierdza, że otrzymał egzemplarz Umowy oraz, że podpisując Umowę na rzecz i w 

imieniu osoby trzeciej posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku zmian w 

niniejszej Umowie Podróżny oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło  

i nie zostało odwołane.  

 

Zgoda marketingowa (do zaznaczenia – TAK/NIE, w przypadku braku zaznaczenia przyjmuje się, 

że nie została udzielona) 

 

 

Podróżny wyraża zgodę w imieniu swoim oraz osób, w imieniu których podpisuje 

Umowę na otrzymywanie informacji handlowych, typu newslettery lub ciekawe propozycje 

wyjazdów, drogą elektroniczną od Organizatora. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, 

że powyższą zgodę może cofnąć w dowolnym momencie.  

 

 

 

 

           Miejscowość i data 

 

         Podpis i pieczęć pracownika   

        Biura Podróży Mondo Travel  

 

  Czytelny podpis podróżnego 
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