ANY 2022

CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT
DADES DE L' AGÈNCIA DE VIATGES
Nom de l'Agència de Viatges:
Domicili:
Població:
CIF:
Títol Llicència:
Telèfon:

Nòmada Viatges, SL
Avda/ Colom, 73
Deltebre
B 43977115
GCMD-000285
977 481 497 / 639 021 524

C.P.:

E-mail:

43580

gerencia@nomadaviatges.com

DADES DEL CLIENT
Nom del Grup / Centre:
CIF:
Adreça:
C.P.:
Província:
Població:
E-mail:
Telèfon:
Persona que fa la reserva:
Nivell:
Núm. Adults:
Núm. de PAX:
Núm. Acompanyants:
Núm. Menors edat i edats:
Persones amb movilitat reduida o altres disfuncions (persona la movilitat de la qual per poder participar en al viatge es trobi reduïda por motius de
discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanentment o temporal), discapacitat o deficiència intelectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o por la
edat, anomalias alimentárias, ... i la seva situació requereixi una atenció adequada i la adaptació a les seves necesitats particulars del servei posat a
disposició dels altres participants al viatge)
____ No
___ Si, manifiesta que ha estat informat que no se'l pot garantir que els hotels, mitjans de transport i altres serveis inclosos al viatge estiguin adaptats per a
persones de movilitat reduïda, quedant exonerades, tant l'agència organitzadora com la venedora del viatge de qualsevol responsabilitat que es pugui
derivar d'un incompliment o compliment defectuós en la prestació de serveis inclosos en el viatge i que tingui com origen aquesta causa.
Nombre:

DADES VIATGE
Número Expedient-Pressupost:
Import PAX:
Destí/ns i programa detall:
com ANNEX Nº1
Data de sortida:
Hora aproximada de presentació amb la responsable de reserves i/o guía:
Punt trobada amb la responsable de reserves i/o guía:
Data de tornada:
Hora aproximada de tornada:
Persona responsable de reserves AAVV:
Sra. Carmen Garrido
Mitjà/ns de transport utilitzats, classe, horaris i escales:
Alotjament, Clasificació i Categoria:
Població:
DELTEBRE
H+D
Règim:
Primer servei àpat:
Sol·licituds especiales del client:

Activitat-Itinerari:

Població:

Comarca:

comercial@nomadaviatges.com Tel.:
E-mail:
Segons Programa Annex nº 1
Veure ANEXE Nº 1
Nombre Hab.:
BAIX EBRE
Comarca:
MP
PC
Últim servei àpat:

977 481 497
639 022 641

ASSEGURANCES
Disposa de una pòlissa de Caució número 020S02026CAV emesa per la companyia asseguradora Markel Insurance SE. Durant el desenvolupament de l'activitat es
disposa de cobertura de Responsabilitat Civil, Polissa núm. 940993 de la companyia AXA i d'Accidents d'Activitats ecoturístiques i educatives Polissa núm.
02.040892 de la companyia Atlantis, S.A. (capitals asegurats: defunció 6.000.-€, invalidesa permanent total 6.000.-€ i parcial 6.000.-€ i assistència mèdica 6.100.-€)
Assegurança d'asistència
___ Inclosa en el preu. El client manifesta conèixer les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars de la pòlissa, les quals li han estat entregades.
_X__ No inclosa en el preu
- El client declara haber estat informat de la possibilitat de contractar una assegurança en viatge de la companyia Asseguradora AXA, pòlissa número 69.0101254, així
com de les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars d'aquesta assegurança.
- La seva voluntat és de:
___ No contratar l'assegurança d'assistència ofertada, sent el client qui assumeix tota la responsabilitat que s'en derivi.
___ Contractar l'assegurança d' assistència ofertada, acceptan les cobertures, exclusions, condicions generales i particulars d'aquesta assegurança, les quals li han
estat entregades i declara conèixer.
Assegurança de despeses d'anul·lació per força major
___ Inclosa en el preu. El client manifiesta conèixer les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars de la pòlissa, les quals li han estat entregades.
_X__ No inclosa en el preu:
- El client declara haber estat informat de la possibilitat de contractar una assegurança en viatge de la Companyia asseguradora AXA, pòlissa número 69.0101256, així
com de les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars d'aquesta assegurança.
- La seva voluntat és de:
___ No contractar l'assegurança de despeses d'anul·lació ofertat.
___ Contractar l'assegurança de despeses d' anul·lació ofertada, acceptan les exclussions, cobertures, condicions generals i particulars d'aquesta assegurança, las
quals li han estat entregades i declara conèixer.
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Mínim de persones
La realizació del present viatge requereix la participació d'un mínim de
tornar a comptar el pressupost realitzat a la carta, amb el previssible resultat de preu a l'alça.

0 persones (PAX). De no arribar-se a aquest mínim, es deurà

Si succeis alguna causa de força major l'agència té dret a anul·lar el viatge fins 6 dies abans de la data de sortida, reemborsant al client
la totalitat de les quantitats abonades por aquest en el términi màxim d'un mes, sense que el client tingui dret a cap altre tipus de indemnització.
REQUISITS ENTRADA PER A TURISTES
Dels que va ser informat el client en el moment d'efectuar la reserva.
___ DNI
___ Passaport
___ Visat/s
___ Vacune/s:

Preu Paquet Turístic PAX:
Preu Servei Especial/PAX:
Subtotal Preu Paquet Turístic PAX:
Altres conceptes:
Preu assegurança:
Despeses de gestió:
TOTAL:
Ingrès Dipòsit (25%):
Ingrés Import pendent (75%):
Domiciliació del Pagament:

PAGAMENT
0,00 € Núm. PAX:
Núm. PAX:
#¡DIV/0!
Núm. PAX:
Núm. PAX:
Núm. PAX:

0
0
0
0
0

Total:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:

___ Documentació sanitària

0,00 €
0,00 €
#¡DIV/0!

100,00 €
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Transferència a "La Caixa" Nòmada Viatges, SL ES27 2100 0170 00 0200410178
Transferència a "BBVA" Nòmada Viatges, SL ES58 0182 0299 24 0201897243

Estada de diversos dies, la reserva, no serà efectiva fins que es faci l'ingrés de la bestreta (25%) en un termini màxim de un mes a comptar de la pre-reserva o
immediatamente si queda menys per l'inici del viatge combinat, en cas contrari, l'agència es reserva el dret d'anul·lar la reserva sense previ avis ni dret a reclamació.
La resta del 75 % ha d'estar ingressat abans de 7 dies de l'inici de l'estada.
Despeses d'anul·lació: En el supòsit que el cliente anuli el viatge abans de la sortida, l'agència organitzadora tindrà dret al reemborssament de les
següents quantitats:
Despeses de gestió.
Despeses d'anul·lació degudament justificades.
Penalització consistent en: un 5% de l'import total del viatge, si es produeix amb més de 10 dies abans de la sortida del viatge, un 15% entre 10 i 3 dies abans
i un 25% en les 48 hores anteriors. Si el client no es presentés a la sortida les despeses d'anul·lació serien del 100%.
Revisió dels preus: els preus han estat calculats en base al canvi de moneda, tarifes de transport, combustible, allotjamient, altres proveïdors
i tasses en la data de
00/01/1900
qualsevol canvi en la citada cotització podrà repercutirse al client fins a 20 días abans de
la sortida.
El cliente manifiesta que ha estat informat de la situació i requissits del pais/països objecte del seu viatge d'acord amb la informació publicada en la pàgina
web del Ministeri d'Assumptes Exteriors www.mae.es i que coneix, per tant, les característiques i possibles riscos de tota mena del pais/països de destinació.
Reclamacions: El consumidor està obligat a comunicar en la major brevetat possible al prestador del que es tracti, qualsevol incompliment en la
execució dels serveis de manera fefaent, així com a posar-ho en coneixement de l'agència en la major brevetat possible. Qualsevol aspecte relacionat
amb l'assistència sanitària, que no quedi cobert amb la prestació de la Seguretat General de l'Estat, i en el supòsit que el client hagi concertat cobertura
amb l'Agència, el client deurà comunicar-ho al responsable de la mateixa. Les accions de reclamació prescriuran pel transcurs del termini de dos anys.
Condicions generals: el client manifesta acceptar les Condicions Generals del viatge que s'acompanyen a l'Annex II i que té al seu poder.
Tractament de dades personals:
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades i els dels seus tutelats seran
incorporats en un fitxer automatitzat baix la responsabilitat de Nòmada Viatges, SL amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que
mantenim amb vosté i el seus tutelats o asistents al viatge combinat.
Així mateix, li informem que poden exercitar els seus drets d'accés, cancelació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça
AVDA. COLOM, 73 CP 43580 DELTEBRE (TARRAGONA).
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol canvi, i que tenim
el consentiment per tal d'utilitzar-los amb objecte de poder fidelitzar la relació entre les parts. També sol·licitem el seu consentiment per a la comunicació de les
dades a altres empreses quand aquesta comunicació sigui necessària per a la execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació entre
ambdues parts.
Mitjançant la meva firma deixo constància de l'acceptació de tot l'expost anteriorment en aquest document i de que soc coneixedor/a dels meus drets i obligacions
segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La no acceptació de l'anterior suposarà que no es podrà efectuar els serveis esperats per part de l'agència.
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RESPONSABLE DE GRUP
DNI:
Sr./Sra.
Núm.:
Tel.
Major d'edad, que viu a:
C.P.
Ciutat:
Escala:
Porta:
El sota-signant manifesta la seva capacitat per signar en nom dels restants contractants del viatge. Com responsable del grup, CERTIFICA que les dades
firmades són certes, que enten els terminis del Contracte amb les Condicions Generals del Viatge i els annexs que té en el seu poder
i que accepta la normativa vigent.

Segell del Centre

Signatura

a

GERÈNCIA AGENCIA DE VIATGES
El Sr. Ramon Vidal i Saborit, major d'edat, amb DNI 40924387 G, que viu a Deltebre, com a gerent de Nòmada Viatges, SL

Segell de l'Agència

Signatura

a
EL PREU INCLOU

Un/a professor/a invitat per cada 20 alumnes de pagament
El Règim de Pensió que ve detallat al programa acceptat
Habitacions múltiples i banys comunitàris, separats per sexes
Totes les activitats que venen detallades al programa pactat
Els educadors/es, guies o monitors/es especialitzats
El material didàctic (quadern educatiu, guies de camp, prismàtics, …), l'altre tipus de mitjans (bicicleta, casc, armilla reflectant,
furgoneta, vaixell, …) necessari per desenvolupar les activitats acordades
Assistència per part de l'organització durant el desenvolupament de les activitats i de l'allotjament quant s'estigui a l'establiment.
Assegurança de Responsabilitat Civil i d'Accidents per a alumnes i docents
IMPORTANT
Si algun participant pateix alguna malaltia o discapacitat que pugui afectar al desenvolupament de les activitats, o que es cregui que
s'hagi de saber, o alguna particularitat alimentícia (celíac, …), si us plau feu-nos ho saber amb antel·lació per tal de previndreu.
Per a un millor funcionament de la vida en grup, es recomana que no es dugin, si més no durant el desenvolupament de les
activitats, aparells que afavoreixin l'aïllament i distracció individual, com per exemple les videoconsoles, Mp3, telèfon, …
La vigilancia i responsabilitat de la conducta i comportament dels participants del viatge, així com de les conseqüències que se'n
derivin, són responsabilitat dels tutors legals dels menors d'edat i responsables del grup (mestres, …), els quals hauran de ser
presents al llarg del desenvolupament de les activitats (xerrades, visites, excursions, tallers, …).
Si es programa una activitat en bicicleta, cal obviament que tothom sapiga anar correctament. De totes maneres si hi ha algú que
no saps anar o té alguna mena de complicació, sempre i quant no suposi un nombre superior al 5% del grup, es pot resoldre amb
la furgoneta d'assistència que acompanya al grup.
Si el viatge-estada té carácter educatiu, és oportú que previament al CEIP o IES es treballin certs aspectes relacionats amb el lloc on
s'hi va, per tal de treure el màxim profit possible. Podeu concretar-ho amb la responsable pedagògica o de reserves de l'agència.
S'ha de dur la relació (nom i cognoms) de tots i totes les assistents a l'estada i fer-li entrega a la persona responsable de l'AAVV.
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