ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА №:..........
Днес …...........20.....г. в гр.София се подписва настоящия договор за предоставяне на туристическа
услуга между :
„ Марина спорт „ ООД , туроператор – рег.№ 05480/06.06.2005г , с Булстат BG130202382,
застраховка „Отговорност на туроператора” – 0650000014 в ЗД „ Евроинс „АД, адрес на управление:
гр. София , ул.Витошки езера 28 и адрес за кореспонденция : гр.София , ул.Гургулят № 10, e-mail:
info@marinasport.net , тел. 02/ 981 34 79 и 0884 609 883 , представлявана от Марина Тепавичарова и
Пламен Тепавичаров наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР, от едната страна и:
Три имена:*.........................................................................................................................................................
(на родител/настойник)

ЕГН*:............................................................Адрес*:...........................................................................................
Телефон**:.......................................................... Е-mail**:...............................................................................
*Предоставянето на горната информация е задължително с оглед сключването и изпълнението на
съответния договор за услуга. Правното основание за обработка на посочените категории лични данни е
сключването и изпълнението на договора за услуга.
**Съгласен/а съм да получавам на посочения e-mail информация относно услугите на фирмата ДА НЕ

Наричан/а КЛИЕНТ, лично за себе си, а също в полза на:
Три имена:....................................................................................... Рождена дата/ЕГН:........................................
(на детето/участника)

Ръст:.............см. Тегло:............ Обувки №:................ Лична екипировка: ДА
(моля, отбележете,
ако разполагате с лични ски/сноуборд обувки и ски/сноуборд, които отговарят на вашият ръст/тегло/№
на обувки и ниво на каране).
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
С настоящия договор ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави изброените в настоящия Договор
туристически услуги на КЛИЕНТА срещу съответното заплащане:
Вид пакет: СКИ КУРС
СНОУБОРД КУРС
Завършен ски/сноуборд клас:..........................
(моля отбележете с Х, избраният от вас курс)
Дати на курса:...........................

Брой дни:......................

Транспорт (моля, посочете избраната спирка за качване и слизане)
на ъгъла на ул. Гурко и Л. Каравелов 08:00-16:30ч.

Семинария 08:20-16:15ч.

Отстъпки: -10% за втори член от семейството

Драгалевци 08:50-15:45ч.

-5% за всеки следващ 5 дневен ски/сноуборд курс

Обща стойност:......................с вкл. ДДС.
Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и е
с валидност да края на извършване на услугата.
Неразделна част от настоящия договор са Общи условия и неустойки на „Марина спорт“ ООД и
Декларация за информирано съгласие. С подписването на настоящия договор Клиентът декларира,
че е запознат с Общите условия и неустойки на „Марина спорт“ ООД и предоставя в писмен вид
своето съгласие, чрез попълване на декларация за информирано съгласие, за обработка на личните си
данни, за да можем да изпълним услугите по договора.
Попълнен коректно, подписан и сканиран, изпратен по e-mail, договорът се приема за
валиден.
Туроператор:
Клиент:.......................................
(подпис)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МАРИНА СПОРТ“ ООД
ПРИ ЗАПИСВАНЕ ЗА СКИ ИЛИ СНОУБОРД
ОБУЧЕНИЕ
I. ЗАПИСВАНЕ и ЗАПЛАЩАНЕ
1. Записване:
- лично - в офиса на „Марина спорт” на ул.Гургулят
№ 10 (от понеделник до петък – от 09:00 до 18:00ч).
- онлайн: чрез попълнен и подписан Договор и Общи
условия, Декларация за информирано съгласие,
изпратени на e-mail: info@marinasport.net Краен срок
за записване всеки четвъртък до 18:00 часа.

2. Заплащане
- в брой в офиса на „Марина спорт”
- по банков път – при заплащане по банков път в петък,
клиентът трябва да изпрати копие на платежно
нареждане на e-mail: info@marinasport.net

* За удостоверяване на заплатените услуги се
издават касов бон или фактура,които
клиентите следват да пазят до края на
ски/сноуборд курса . *

II. ОТСТЪПКИ
- втори член от семейстото , записан за един и същи
период ползва – 10 % отстъпка от цената
- при записване за втора и следваща седмица (в
рамките на един и същи сезон) – 5% отстъпка от
цената.

III. УСЛОВИЯ, НЕУСТОЙКИ,
АНУЛИРАНЕ
- Клиентите, които се откажат от ски / сноуборд
обучение, поради заболяване или други причини, до
5 работни дни преди началната дата, се възстановява
100 % от сума, срещу представен касов бон или
фактура, в рамките на конкретния зимен сезон.
- При отказване до 2 работни дни преди началната
дата , се възстановяват 70 % от сумата.
- При неявянане на клиент за целия период на ски /
сноуборд обучение ,се удържат 50 % от стойността.
- При взети 1 или 2 дни от 5 дневен ски/сноуборд
курс се възстановяват 50 % от сумата от оставащите
4 или 3 дни.
- При взети 1 или 2 дни от 4 дневен ски/сноуборд курс
се възстановяват 50 % от сумата от оставащите 3
или 2 дни (отнася се само за Междусрочната
ваканция на учениците).
- След взети 3 ДНИ от 5 дневен ски или сноуборд
курс парични средства НЕ се възстановяват и
оставащите дни не се отработват в друга седмица.

- Клинетът може да отлага или променя ден/дни от
своя курс до 24 часа преди съответната дата, в
писмен вид на e-mail: info@marinasport.net или чрез
sms или телефонно обаждане на тел. +359 884 609 883.
- Парична сума се възстановява след представянето
на касов бон или фактура за заплатената услуга.
Парични средства се възстановяват в рамките на
сезона, за който е платена услугата.
- Пропуснати дни се отработват единствено до
прикючване на съответния зимен сезон, с
предварително обаждане или в писмен вид.
Клиентът има право да прехвърли своите права и
задължения по договор на трето лице, като уведоми в
писмен вид, предварително туроператора. В
зависимост от избрания курс може да се наложи
доплащане от третото лице.

IV. РЕКЛАМАЦИИ
При неизпълнение или неточно изпълнение на усуга по
договора, клиентът има право да търси отговорност от
Туроператора до пълния размер на стойността на
неточно изпълнената или неизпълнената услуга по
договора. Отговорността на Туроператора за вреди,
причинени на Клиента ,вследствие на неизпълнение
или неточно изпълнение на задължениеята на
Туроператора , не може да надхвърля заплатената от
клиента цена на услугата.Клиентът се задължава да
уведоми веднага Туроператора или неговия
представител на място и да представи рекламацията в
писмен или електронен вид,като изрично посочи
причината за рекламацията. Така предявената
рекламация следва да бъде подписана. Рекламации на
Клиента трябва да се извършат писмено в 7-дневен
срок от момента на извършване на услугата.
Туроператорът разглежда получената рекламация в 1месечен срок.Рекламации,извършени след 7-дневен
срок не следва да бъдат приемани за валидни и
разглеждани.Извършването на рекламация е
предпоставка за търсенето на отговорност пред
компетентни органи.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Изменения и допълнения към общите условия се
Правят по взаимно съгласие между страните. За
неизпълнение на общите условия за някоя от страните
се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското
законодателсво.

ТА„Марина спорт” лицензиран туроператор и
турагент - Лиценз № 05480 Застрахователна
полица № 0650000014 EUROINS

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният: (трите имена)……………………………........................................................






Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие „Марина спорт“ ООД,
Лицензиран туроператор и турагент с лиценз №:05480/06.06.2005 г., Адрес на регистрация:
гр. София, ул. Витошки езера №28, Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Гургулят №10,
телефон:02/981 34 79;0884 609 883; e-mail: info@marinasport.net , www.marinasport.net
, като Администратор на лични данни съобразно Общия регламент за за защита на данните
(Регламент 2016/679), да обработва личните ми данни чрез електронна система и на хартия
с цел:
Застраховка „Отговорност на туроператора“, Застраховка „Злополука“ , касаещи дейността
на туроператора.
Здравна идентичност – относно здравето и опазването на физическото състояние.
Резервация за предоставяне на лицензирани транспортни услуги,хотелиерски услуги и
други фирми доставчици на услуги;
Маркетингова реклама на услугите, които предоставя фирма „Марина спорт“
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са:
физическа идентичност, здравна идентичност, икономическа идентичност.
- Достъп до личните ми данни ще имат: служителите, които отговарят за обработката,
съхранението и защитата на лични данни от „Марина спорт“ ООД, застрахователно
дружество, счетоводно предприятие, транспортни фирми и ИТ фирма.
- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от: 1 години.
- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на
данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни
са били нарушени.
Политика за защита на лични данни може да намерите в нашия сайт
www.marinasport.net или да Ви изпратим на е-майл.
Дата: ...................................................



Декларатор:.........................................
(подпис)

Текстът е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент
2016/679) и Насоките на Работната група по чл. 29.

