U M O W A Nr ……. O ŚWIADCZENIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Zawarta w dniu …………….. w Tarnowie, pomiędzy:
Organizatorem - Zleceniobiorcą: Biurem Turystycznym OLEKSY TRAVEL, reprezentowanym przez: Martę Oleksy –
właściciela. Firma posiada siedzibą w Tarnowie, ul. Parkowa 27/7, 33-100 Tarnów, Tel. 0048 723 521 885, email:
biuro@oleksytrave.pl, Nip 873 301 24 92, REGON: 381997133, Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników
Turystycznych Województwa Małopolskiego – Numer ewidencyjny 21667, Numer wpisu w rejestrze Z/5/2019
z 8.01.2019.
Organizator posiada zabezpieczenie finansowe w I Filarze, w postaci Umowy o Udzielenie Gwarancji
Ubezpieczeniowej w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa 01-208, ul. Przyokopowa 31.
Gwarancja udzielona pod numerem M515216, kwota ubezpieczenia: 50 000€ = 208 505PLN, ważna do: 02.01.2020
oraz w II Filarze poprzez opłacanie składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
a
Zleceniodawcą: ......................................................................................................................................................

§1
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy ……………………………………………………………………
w terminie ……………………………………………………………..
§2
Zleceniobiorca w ramach ustalonej ceny za wycieczkę zapewnia następujące świadczenia:
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
4. …………………………………………………..
5. ………………………………………………….
6. ………………………………………………….
7. …………………………………………………..
8. ……………………………………………………
§3
Cena:
Skalkulowana cena dla grupy …………………………….. wynosi łącznie ………… PLN, słownie: …………………………………………..,
co stanowi ………. PLN, słownie: ………………………………….. od osoby. Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłaty całej
wartości imprezy w PLN, tj. ……………………………… w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości ………………PLN,
słownie:…………………………………., płatna do dnia …………………………………., druga rata w wysokości …………………………PLN,
słownie: ……………………………………………………….
Cena jednostkowa i całkowita wycieczki ulegnie zmianie w przypadku zmniejszenia się, lub zwiększenia liczby
uczestników.
Zleceniodawca może dokonać wpłaty na rachunek bankowy przelewem, na numer konta:
ING Bank Śląski: 36 1050 1562 1000 0097 0820 0283, oddział w Tarnowie, bądź gotówką. Za każdą wpłatę, Klient
otrzyma FV Vat nie wymagającą podpisu odbiorcy lub paragon fiskalny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§4
Warunki realizacji:
Organizator - Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówionych świadczeń wg
ustalonego i uzgodnionego w Zał. Nr 1 programu imprezy.
Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać dane uczestników imprezy (uczniów oraz opiekunów) do ubezpieczenia,
do dnia …………………………… (Imię, nazwisko, adres, datę urodzenia).
Uczestnik w przypadku posiadania innego dokumentu tożsamości niż polski, ma obowiązek poinformowania
o tym Organizatora.
Za wszelkie zniszczenia/ uszkodzenia (w hotelu, autokarze, itp. Odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca).
Zleceniodawca winien okazać warunki umowy uczestnikom wyjazdu, bądź w sytuacji gdy Ci są niepełnoletni ich
przedstawicielom ustawowym.
W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, Zleceniodawca otrzyma jej kopię na nośniku
informacji, takim jak np. wydruk umowy w formie papierowej, pen drive, email, płyta CD.

§5
Zgody/ Oświadczenia
1. Ja niżej podpisan a/y deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności,
że otrzymał am/ em OWU wydane w oparciu o art. 3851 KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia
29 sierpnia 1997 r., OWU w Imprezach Turystycznych, OWU Signal Iduna Bezpieczne Podróże, lub Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej stanowiące załącznik do niniejszej umowy i zapoznałem się
z nimi. Dokumenty dostępne również na www.oleksytravel.pl.
Podpis Zleceniodawcy:

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się Programem Imprezy, Potwierdzeniem Zabezpieczenia, ważnymi informacjami
dodatkowymi oraz rodzajem świadczeń zawartych w cenie, które stanowią integralną część "Umowy
o świadczenie imprezy turystycznej" i akceptuje je.

Podpis Zleceniodawcy:

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i transfer ww danych osobowych, wszystkich uczestników, takich jak: imię,
nazwisko, data urodzenia, adres, wymaganych na poczet realizacji świadczeń w zawartej umowie, dostarczonych
na nośniku elektronicznym. W związku z realizacją umowy Organizator może wymagać od Zleceniodawcy i innych
uczestników udostępnienia numeru telefonu, a w przypadku niektórych imprez również numer dowodu
osobistego, paszportu i dokumentów uprawniających do zniżek (np. legitymacja szkolna). Potwierdzam
prawdziwość danych zawartych w powyższej umowie własnoręcznym podpisem.
Podpis Zleceniodawcy:
4. Wyrażam zgodę na udostępnienie Signal Iduna przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji
medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalniam lekarzy z tajemnicy lekarskiej)
w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej um. ubezp. i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane zgodnie z ust.
z dn.29.8.1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy. Każdy ma prawo do dostępu oraz
poprawiania swoich danych.
Podpis Zleceniodawcy:
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5. Prawdziwość danych zawartych w umowie Zleceniodawca potwierdza własnoręcznym podpisem. Umowa
niniejsza ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach itp. materiałach.

Podpis Zleceniodawcy:

6. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia gwarancyjnego szczegółowych informacji udziela Signal
Iduna Polska TU ul. Przyokopowa 31, Warszawa, Tel. 22 50 56 100, info@signal-iduna.pl, lub najbliższa placówka
konsularna RP.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
Wszelkie zmiany i/ lub uzupełnienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z realizacji imprezy opisanej w załączniku, Zleceniobiorca ma prawo
zatrzymać kwotę wynikającą z zaliczki na pokrycie poniesionych kosztów i zobowiązań.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:
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