
Arkusz1

Strona 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do kalkulacji  nr ref: #….................. Opcja …..................... z dnia …...............

Dane Podróżnego / Uczestnika

Imię (drugie imię) i Nazwisko Uczestnika:

Płeć (K/M): Data urodzenia: 

Telefon kontaktowy: E-mail:

Orientacyjny poziom znajomości języka (0-początkujący, 5-zaawansowany):

Informacje dodatkowe (alergie, poważne choroby itp.):

Dane Podróżnego / Płatnika:

Firma/Osoba:

Adres: 

NIP (jeśli potrzebna faktura): 

Imię i nazwisko osoby zamawiającej kurs:

Telefon kontaktowy: E-mail:

Adres dostarczenia dokumentów: pocztowy/e-mailowy:

Podróżny zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej na rzecz w/w osób i oświadcza, że:

- stan jego zdrowia i podróżnych na rzecz których zawiera umowę umożliwia udział w imprezie, 

.................................... ........................................................................

Ceny szkół bez narzutów
Kontakt emergency 24h/dobę
Profesjonalne doradztwo 

Szeroka oferta                        
Indywidualne podejście
Gwarancja ubezpieczeniowa 

Aby dokonać zgłoszenia należy: 
1. Odesłać wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@jpedukacja.pl  Oryginał dokumentu 
powinien obowiązkowo  trafić na adres: JPEdukacja, ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań

2. Dokonać  wpłaty depozytu rezerwacyjnego w wysokości  1300 PLN  (i jeśli zamówiono przedpłaty za bilet lotniczy 
1000 PLN)  Uwaga! W przypadku, gdy zgłoszenie dokonywane jest na mniej niż 30 dni przed planowanym wyjazdem 
wymagana jest pełna wpłata. W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko uczestnika  oraz nazwę szkoły lub 
ośrodka lub nr ref. kalkulacji i opcji.  

Konto: JPEdukacja, ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań, do wpłat w PLN: 28 1090 1447 0000 0001 2396 5258.  Dane 
do wpłat walutowych: bank: Santander Bank Polska al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa, swift: WBKPPLPP Konto 
do wpłat w EUR: PL 20 1090 1447 0000 0001 2396 5305, Konto do wpłat w GBP:  PL 67 1090 1447 0000 0001 2396 
5429, Konto do wpłat w USD:  PL 18 1090 1447 0000 0001 4120 6994.

 3.Ubezpieczenie od rezygnacji (opcja dodatkowo płatna uzależniona od wartości kosztorysu), można zamówić i opłacić 
wyłącznie w momencie zgłoszenia na kurs.

- zapoznał się z: Ofertą wyjazdu na kurs językowy, Umową o udział w imprezie turystycznej, Warunkami realizacji kursów wraz ze standardowym 
formularzem informacyjnym, i że w pełni je rozumie i akceptuje.  Przed zawarciem niniejszej umowy zostałem/am w sposób jasny i zrozumiały 
poinformowany/a o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących imprezy turystycznej, a w szczególności o dodatkowych opłatach i innych kosztach 
oraz o przysługujących mi prawach.

- wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Podróżnego Uczestnika i Płatnika przez  JPEdukacja – Kursy Językowe Paulina 
Pietrzak i udostępnianie ich podmiotom realizującym świadczenia wynikające z tej umowy o udział w imprezie turystycznej.     

- wyraża /nie wyraża (*) zgody na wykorzystywanie swoich danych kontaktowych do informowania mnie mailowo lub telefonicznie o aktualnej ofercie i 
promocjach  firmy JPEdukacja.

Czytelny podpis Klienta/Płatnika
Imię i nazwisko, data 

                           JPEdukacja – Kursy Językowe Paulina Pietrzak                          
ul. Taczaka 24,   61-819 Poznań
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