UMOWA / ZGŁOSZENIE O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
zawarta dnia…………………. w Świnoujściu pomiędzy :
Teresą Rawdanowicz i Ireną Kołodziejczak, działającymi jako wspólniczki spółki cywilnej „Wybrzeże” s.c. Teresa
Rawdanowicz Irena Kołodziejczak, ul. Słowackiego 23, 72-600 Świnoujście, NIP : 855-000-44-67 wpisaną w rejestrze
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod Nr
0218/04 ,
zwanymi dalej Organizatorem, reprezentowanymi przez ………………………………………………………………….
a
….......................................................................
zamieszkały/a przy ul. ………………………………………………………. w ……….…………………….……….
zwanym/ą dalej Klientem.
Adres dokorespondencji : ...................................................................................................................................................
Dowód osobisty / paszport (seria, nr): ..........................................................................................................
Telefon ..................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
TRASA
WYCIECZKI
…………………………………………………………………………………………………………….
TERMIN
WYCIECZKI
:………………………………….
CENA
WYCIECZKI
…………………………………………………………………………………................................................................
1.W cenie nie są zawarte jako nie objęte ceną wycieczki opłaty za fotografowanie, bilety wstępu inne opłaty, w tym
wskazane w załączniku nr 1 tj. ramowym programie wycieczki.
2.Ramowy program wycieczki oraz zakres świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera
ramowy program wycieczki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy
3.Warunki uczestnictwa Klienta w wycieczce, termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady
odpowiedzialności Stron, określają Warunki uczestnictwa w wycieczce, zawarte na odwrocie umowy.
4.Organizator zawarł umowę ubezpieczenia w Generali T.U. S.A.
Ubezpieczenie obejmuje na każdego uczestnika wycieczki :
koszty leczenia do kwoty 40.000,- zł oraz
koszty następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10.000,- zł, assistance, bez odpowiedzialności OC.
Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową o numerze 151/2012/OSZ w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER
Polska S.A. dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem
zapłaty za imprezę turystyczną, a także zwrotu części wpłat za odpowiadającą części imprezy turystycznej.
5.Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu :
Ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i dotyczących dokumentów koniecznych do
posiadania podczas wycieczki oraz informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wycieczce.
6.Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wycieczce oraz że zapoznał się z ramowym
programem wycieczki oraz warunkami uczestnictwa i akceptuje je.
7.Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu
niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 2 dni przed wycieczką.
8.W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach
turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.
9.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Warunki
uczestnictwa w wycieczce zawarte na odwrocie niniejszej umowy które klient akceptuje podpisując niniejszą umowę.
Podpisując umowę wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.2009r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zmianami) na przechowywanie, przetwarzanie,
uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji imprezy turystycznej.
Organizator

Klient

……………..
……………………

