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………………………., dnia………………………….. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Turystyki 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

 

Oświadczam, że Zbigniew Kąkol prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Kąkol 

REJSCLUB.PL  (NIP: 6511430265) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Podkomorzego 58 

lok. 1, nie wykonał względem mnie zobowiązań umownych o łącznej wartości 

………………………………………….. 

 (należy wpisać kwotę) 

 

…..…………….……………………………………………… 

czytelny podpis klienta 

 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej roszczenie:  

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

2. Adres do korespondencji:  

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

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. Czy wyraża Pan/Pani zgodę, aby korespondencja była wysyłana do Pani/Pana drogą 

elektroniczną? 

            TAK              NIE 

5. Adres e-mail: 

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

6. Rodzaj zgłaszanego roszczenia: 

NIEZREALIZOWANA IMPREZA TURYSTYCZNA - zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 

imprezę turystyczną   

Cena imprezy………………. ……………słownie………………………………………………………………. 

Kwota wpłacona…………………………. słownie……………………………………………………………… 

Rodzaj płatności (gotówka, przelew, karta kredytowa)……………………………………………………….. 

Nr rezerwacji/ nr umowy ……………….…………….....…….….kraj …………………..………..….……….. 

Termin imprezy od dnia……………….………………..……. do dnia……………………………...…………. 

Data zawarcia umowy …………………………………………..……………………………………………….. 

7. Ilość osób na rzecz których zawarto jedną umowę uczestnictwa w imprezie:……….………… 

8. Dane osoby, która zawarła umowę z organizatorem:   

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……. 

Adres (kod pocztowy; miejscowość; ulica i nr domu): …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..                       
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9. Dane osób wspólnie podróżujących, wymienionych w umowie uczestnictwa: 

a) Imię i nazwisko……………………….……………………………………………………………………. 

Adres (kod pocztowy; miejscowość; ulica i nr domu): …………………………………………………… 

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

b) Imię i nazwisko……………………….……………………………………………………………………. 

Adres (kod pocztowy; miejscowość; ulica i nr domu): …………………………………………………… 

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

c) Imię i nazwisko……………………….……………………………………………………………………. 

Adres (kod pocztowy; miejscowość; ulica i nr domu): …………………………………………………… 

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

10. Numer rachunku bankowego osoby, na której rzecz ma zostać wypłacone roszczenie z 

gwarancji ubezpieczeniowej :   

                                                  

11. Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………… 

12. Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego:….……………………………………………… 

13. Czy wystąpił Pan/Pani z wnioskiem  o wypłatę roszczenia do innego podmiotu:  

          TAK              NIE    

14. Czy otrzymał Pan/Pani wypłatę z innego źródła: 

          TAK              NIE    

W jakiej wysokości: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 data i podpis osoby zgłaszającej roszczenie 

                  

 
załączniki: 
1. kopia umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Zbigniewem Kąkol 
REJSCLUB.PL a klientem;  
2. kopia dowodu wpłaty klienta na rzecz Zbigniewa Kąkol REJSCLUB.PL za imprezę 
turystyczną, określonej w ww. umowie;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


