
UMOWA – ZGŁOSZENIE (KURSOKONFERENCJA) 
Kraj POLSKA Miejscowość MRĄGOWO 

Nazwa hotelu Mrągowo Resort & SPA Termin 02-03.07.2021 

Adres:  ul. Giżycka 6, 

11-700 Mrągowo 
Wyżywienie  Według pakietu 

Rodzaj pokoju 2 - osobowy Pakiet: Gold / Silver / Bronze * 

Kursokonferencja dla trenerów PIŁKARZY 

Lp Nazwisko i Imię Adres zamieszkania Data ur. Telefon  

1.     

2.     

3.     

*  zakreślić właściwe 

 PAKIET GOLD - 520 zł - w cenie: 

1 nocleg (pokoje 2 - osobowe), 4 posiłki (od obiadu 02.07.2021 do obiadu w dniu 03.07.2021), 

caffe bar, ceryfikat, materiały szkoleniowe 

 PAKIET SILVER - 440 zł - w cenie: 

4 posiłki (od obiadu 02.07.2021 do obiadu w dniu 03.07.2021), caffe bar, ceryfikat, materiały 

szkoleniowe 

 PAKIET BRONZE - 360 zł - w cenie: 

caffe bar, ceryfikat, materiały szkoleniowe 

 

Wpłaty należy dokonać na numer konta: PKO BP 79 1020 2847 0000 1102 0159 7541 wpisując: 

imię i nazwisko uczestnika/ów wraz z dopiskiem kursokonferencja. 

Dane do faktury należy wysłać na mail: biuro@aga-toma.pl do 03.06.2021  
 

LP. Ogólna 

ilość osób 

Wybrany pakiet (wpisać ilość osób) Wartość 

GOLD SILVER BRONZE 

1.      
 

   Organizatorami kursokonferencji są: Sportowe Biuro Podróży Aga-Toma oraz Szkółka Bramkarska GOALKEEPER 

Siergiej Szypowski. Oświadczam w imieniu własnym oraz zgłoszonych osób, że zapoznałem/am się z treścią 

warunków uczestnictwa oraz programem kursokonferencji. 

   Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Aga-Toma oraz Szkółka 

Bramkarska Goalkeeper Siergiej Szypowski przekazane dane używają wyłącznie do użytku korespondencyjnego oraz 

niezbędnych wypełnień dokumentów dot. imprezy.  

Szczegóły dotyczące kursokonferencji znajdują się na stronie: http://aga-toma.pl/kursokonferencja 
 

Miejscowość, data                  pieczęć i podpis organizatora  podpis klienta 

Barwice, …………..                                 

 

 

Aga-Toma Agnieszka 

Tomaszewicz 

ul. Kwiatowa 9, 

78-460 Barwice 

NIP 673-149-74-26 

REGON 367005668 

KONTAKT: 

 

e-mail: biuro@aga-toma.pl 

Grzegorz Tomaszewicz 

tel. 608 88 99 30 

www.aga-toma.pl 
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