Karta zgłoszenia Maroko - wyprawa motocyklowa

Termin wyprawy: …………………………………..

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:
Telefon osoby kontaktowej w Polsce:
1. Numer dowodu osobistego
2. Numer paszportu
Motocykl:
1. Marka/ 2. Model
Kufry:
1. Ilość/ 2. Model
Pasażer ( jeżeli jest):
1. Imię/ 2. Nazwisko
Pasażer (jeżeli jest):
1. Telefon/ 2. Adres e-mail
Pasażer ( jeżeli jest):
1. Numer dowodu osobistego
2. Numer paszportu
Termin i miejsce wydania motocykla:
(uzgodnienie telefoniczne)
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Motocykl należy dostarczyć najpóźniej 7 dni przed planowanym wylotem ustalając szczegółowo dzień oraz godzinę
telefonicznie pod adres:
41-810 Zabrze, ul. Beskidzka 60 (tel. +48 515 251 999)
Wydanie motocykli po wyprawie nastąpi w terminie do 10 dni od daty zakończenia wyprawy pod w/w adresem – termin należy
ustalić telefonicznie.
Uczestnik wyprawy powinien posiadać następujący ekwipunek:
- nawigację satelitarną lub szczegółowe mapy miejsca w jakie planuje się udać, apteczkę pierwszej pomocy, niezbędne
akcesoria oraz narzędzia pozwalające usnąć usterki motocykla jego ogumienia itp.
Koszt organizacji transportu motocykla do Malagi: 2700 zł ( Cena dotyczy motocykla do 200 kg)
Numer rachunku na który należy dokonywać wpłat: BRE Bank SA mBank 18 11402004 0000 3102 7413 1496

tytułem : wpisać Maroko + nr paszportu lub DO
terminy wpłat :
część I – wpłata gwarantująca miejsce w wysokości 1000 zł płatna 45 dni przed planowaną wyprawą
część II – wpłata zamykająca w wysokości 1700 zł ( dotyczy motocykla do 200 kg) płatna 30 dni przed planowaną
wyprawą
Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w nim zawartych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu Maroko oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez F.H.U. ALDO Justyna
Budzik zgodnych z jej działalnością statutową (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych,
Dz. Ust. z 1997 r., nr 133, poz. 883).
Jednocześnie jestem poinformowany, że podczas wyprawy nie jestem objęty żadnym dodatkowym ubezpieczeniem ze strony
organizatora transportu. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wyprawy oraz akceptuję jego warunki.

Data i miejsce:………… … … … … … … … …. .
Czytelny podpis Uczestnika: ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Dziękujemy za wypełnienia zgłoszenia

