RUTH TRAVEL (GC 1.478). C/ Valencia, 247, 1º 2ª. 08007 Barcelona.
TLF: 93.467.32.44 – FAX: 93.487.31.17 – www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

PARRÒQUIES D’OLOT I DE FIGUERES
PELEGRINATGE A TERRA SANTA
02 - 09 DE JULIOL 2020

AUTORITZO A MN. PERE DOMENECH, RECTOR DE LA PARRÒQUIA D’OLOT A
SIGNAR EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT EN EL MEU NOM I EM
COMPROMETO A ASSUMIR EL CONTINGUT DE LES CONDICIONS GENERALS I
PARTICULARS DEL VIATGE QUE M’HAN ESTAT ENTREGADES JUNTAMENT
AMB EL DOSSIER COMPLET DEL VIATGE.

NOM I COGNOMS:
D.N.I:

DATA CADUCITAT DNI:

DATA NAIXEMENT:

NACIONALITAT:

Data i signatura:........................................................................................................
MÉS INFORMACIÓ: de dilluns a dijous de 9.30 h a 14.00 h i de 16.00 h
a 19.00 h, divendres de 9.30 h a 16.30 h ininterrompudament.
Dissabtes Tancat

ADREÇA:
POBLACIÓ I CODI POSTAL:
Nº TELÈFON:
Nº MÒBIL i E-MAIL:
Nº PASSAPORT:
TIPUS D’HABITACIÓ:

DATA CADUCITAT:
DOBLE

INDIVIDUAL

VOL ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (50 €):

TRIPLE
SI

SI COMPARTEIX HABITACIÓ, AMB QUI HO FA?:
TÉ AL·LÈRGIA A ALGÚN ALIMENT?:

NO

SI, sóc al·lèrgic a:

NO

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de reserva,
hauran de posar en coneixement de Ruth Travel aquesta situació, a fi de valorar
la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les seves
característiques. O fins i tot de l'adaptabilitat de Ruth Travel a la circumstància
particular del/a viatger/a. S’entén com a persona amb mobilitat reduida, “tota
persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal),
discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o
per l'edat, i que dita situació requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les
seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants
en el viatge”.

MARQUI LA CASELLA QUE CORRESPONGUI.
PRECISA D’ALGÚN RÈGIM ESPECIAL PELS ÀPATS?

PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE ÉS
IMPRESCINDIBLE:

No, no tinc mobilitat reduïda.
Si, tinc mobilitat reduïda i manifesto que ha estat informat/da que no
se’m pot garantir que els hotels, mitjans de transport i altres serveis
inclosos en el viatge estiguin adaptats per a persones de mobilitat reduïda,
quedant exonerada RUTH TRAVEL 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 a origen aquesta causa.

1) Fer pagament de 825 € o 875 € (si volen contractar assegurança opcional de
cancel·lació del viatge) al nº de compte de Ruth Travel:
- LA CAIXA: ES51 - 2100 – 3054 – 63 – 2200488789.
- BANC DE SANTANDER: ES64 – 0049 – 0329 – 71 – 2312137451
Indicar en la transferència: PARR. OLOT I FIGUERES – TERRA SANTA
2) Enviar una copia del passaport (no pot caducar abans del 10/01/2021) i aquest
full complimentat i signat a RUTH TRAVEL (València, 247, 1r 2a, 08007-Barcelona). Telèfon: 93.467.32.44 – Fax: 93.487.31.17 – Mail: info@ruthtravel.es
-

“En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades proporcionades son confidencials i formen part
dels fitxers titularitat de RUTH TRAVEL S.L i seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació comercial i contractual, per a la que són necessaris, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, vinculats
directament amb la relació comercial i/o contractual que ens uneix, ja sigui per correu electrònic, postal o fax. La contractació dels nostres productes pot implicar la cessió de les seves dades personals a majoristes de viatges,
establiments turístics , companyies de transport, etc...; En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant escrit adreçat a RUTH TRAVEL G.C 1487,C/València, 247, 1º 1ª B,
08007 – Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@ruthtravel.es juntament amb la seva identificació a través del DNI.

