Wyjazd: Grecja, 30.09-07.10.2019

UMOWA - DEKLARACJA
UCZESTNICTWA

Nazwisko i imię (imiona):
...........................................................................................................................
Adres zamieszkania:
...........................................................................................................................
Data urodzenia:
................................
Nr dowodu osobistego
.......................................

PESEL (osób z polskim obywatelstwem)
..........................................
Data ważności dowodu osobistego
......................................

Należność za udział w pielgrzymce/wyjeździe może być
dokonywana przelewem na rachunek BTZ KASZUB
TRAVEL, w Banku Zachodnim WBK o/Gdynia – nr konta:

Właściciel konta: BTZ KASZUB TRAVEL
IBAN: PL57 1090 1102 0000 0001 1732 6688
SWIFT (BIC): WBK PPLPP
w tytule przelewu prosimy o podanie:
imię i nazwisko uczestnika oraz datę wyjazdu – 30.09-07.10.2019

Nr telefonu ….......................................................
E-mail ….......................................................
Sugerowana osoba w pokoju .....................................................................
Obywatelstwo (jeżeli ktoś posiada obywatelstwo polskie i niemieckie, to
proszę podać tylko jedno z nich, zabierając na pielgrzymkę odpowiedni
paszport).
polskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BTZ
Kaszub Travel w celach organizacji wyjazdu

Podpis uczestnika .............…......................................................................

niemieckie
Podpis osoby przyjmującej: ……………………….…..…………………
Wypełniony formularz proszę przekazać do biura PMK Würzburg
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