
 
PETRUSS S.C. 

ul. Piastowska 44B 
30 070 Kraków 

Polska 
 

e-mail: info@petruss.pl 
visit us: www.petruss.pl                                                                                                              

                                                                                                                 

 
PETRUSS S.C.  
NIP: 6772318113 
REGON: 120786625 
ALIOR BANK Warszawa ul. Łopuszańska 38D 
Nr. Konta: 08 2490 0005 0000 4530 1517 7043 

    
Ja, niżej podpisany/a zlecam do wykonania następującą usługę turystyczną i zobowiązuje się do uregulowania należności za określone umową 
świadczenia w terminie przewidzianym „warunkami uczestnictwa” 
 

Świadczenia: 

Lp. Nazwisko Imię Data ur. Nr. kontaktowy Adres Kod Miasto Cena. 

1. 
       

 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 
Dokumenty podróży (voucher) proszę wysłać do wydruku na adres e-mailowy: ………………………………. 

 

Dojazd Miejsce wsiadania Godzina 

      własny    autokar    samolot   

 

Zakres świadczeń zgodnie z programem imprezy: 

Hotel / Apartament Pokój / Ilość osób Ubezpieczenie: Wyżywienie:  (--) 

    TAK                   NIE  

 

Terminarz wpłat:        …………………………………………………………………………………………………………… 

 Kwota: Płatne do: Uwagi: . 

Opłata rezerwacyjna:   

Zaliczka:   

Dopłata:   

RAZEM:   

   
Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę PETRUSS S.C. i przyjęciu ich do 
wiadomości oraz po zapoznaniu się z ofertą zgłaszam udział swój oraz pozostałych osób w ww imprezie. Potwierdzam prawidłowość danych 
zawartych w powyższej umowie/zgłoszeniu. Zgodnie z treścią ustawy z  dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz na ich wykorzystanie w celach marketingowych. 
 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:  PODPIS  AGENTA I PIECZĘĆ BIURA: 
    

X    

    

PODPIS KLIENTA:    
    

X    

 
O Ś W I A D C Z E N I E    O    P O U F N O Ś C I    D A N Y C H    O S O B O W Y C H 

PETRUSS S.C. z siedzibą w Krakowie informuje, że  administratorem podanych przez Państwa danych osobowych uczestników wyjazdu jest PETRUSS 
S.C. z siedzibą w Krakowie ul. Piastowska 44B, 30-070 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z PETRUSS S.C. 
z siedzibą w Krakowie umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, 
promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z PETRUSS S.C., na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, 
kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji zawartej z PETRUSS S.C. umowy. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Mają Państwo 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania. 

UMOWA - ZGŁOSZENIE 
uczestnictwa w imprezie turystycznej 

 

Nr imprezy:  
Termin:  

Kraj:  
Miejsce:  

 



 
 

 
 

PISEMNE POTWIERDZENIE POSIADANIA UMOWY GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 
 
Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 187  
z późn. zm.)  

PETRUSS S.C. , ul. Piastowska 44B, 30-070, Kraków 
 
działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/26/2009 potwierdza posiadanie  
zabezpieczenia na wypadek swojej niewypłacalności w zakresie:  
 
 

- pokrycia kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących 
w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy 
organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu  
- pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora 
turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie 
zrealizowana  
-pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie 
została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają 
w ich imieniu  
- w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 03.513.383 wystawionej przez:  
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa  
 

 
1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 21-05-2017 do dnia 20.05.2018 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez 

turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich  wykonanie  nie  nastąpiło  w  tym  okresie,  jeżeli  informacje  o  
wystąpieniu  zdarzenia  objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji.  

2. Suma gwarancyjna wynosi: 123.639,60 PLN (tj.28 000 EUR) 
3. Oryginał  gwarancji  znajduje  się  u Marszałka  Województwa  Małopolskiego  z siedzibą  w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do 

korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).  
4. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik  turystyczny  wbrew 

obowiązkowi  nie  zapewnia  tego  powrotu  powinien  niezwłocznie skontaktować  się  z  Marszałkiem  Województwa  Małopolskiego  nr  
tel. 12/37-96-029  lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką konsularną.  

5. Klient  ubiegający  się  o  zwrot  wniesionych  wpłat  lub  ich  części  w  razie  niezrealizowania  imprezy turystycznej  powinien  zgłosić  się  
do  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  lub  do  Gwaranta.  Do żądania zapłaty należy dołączyć:  

 kopię umowy o świadczenie usług turystycznych,   

 kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną,  

 oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych o 
określonej wartości,  

 oświadczenie  zawierające  wskazanie  rachunku  bankowego,  na  który  ma  nastąpić  wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego 
sposobu wypłaty z gwarancji.  

6. W przypadku gdy umowa gwarancji ubezpieczeniowej okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów powrotu klientów do miejsca 
wyjazdu lub planowanego powrotu albo zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezę turystyczną, marszałek województwa lub 
wskazana przez niego jednostka występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11 o 
wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                ..................................................................................................  
                                                                                                                                                 (podpis i pieczęć organizatora turystyki/pośrednika turystycznego) 
 


