
UMOWA O UDZIAŁ W  IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NR ….........................
zawarta w …...................................... w dniu …..................................... r.

pomiędzy 
Biurem  Turystyki  JOANNA  prowadzonym  przez  Ilonę  Jasińską, ul.  Piłsudskiego  74/30A,  50  –  020  Wrocław,  NIP:  6951357064,  REGON:
022035257,  wpisanym  do  rejestru  organizatorów  turystyki  i  przedsiębiorców  ułatwiających  nabywanie  powiązanych  usług  turystycznych
prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 559/25/2013 (numer rejestracyjny 10257-02) od dnia
03.06.2013r.,  
zwanym dalej Organizatorem, 
a 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej wszystkich
Podróżnych

Adres do korespondencji Data urodzenia/Nr PESEL

Numer telefonu Adres e-mail

zwanym dalej Podróżnym,
łącznie zwani dalej Stronami, a pojedynczo Stroną.

Strony zgodnie ustaliły, co następuje:
§ 1.

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy jest  organizacja  Imprezy  turystycznej  przez  Organizatora  na rzecz  Podróżnego  o której  mowa w pkt.  3
niniejszego paragrafu.

2. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w § 1 ust. 2 Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach turystycznych
organizowanych przez firmę „Biuro Turystyki  JOANNA  Ilona Jasińska”,  zwanymi dalej  OWU i  stanowiącymi  Załącznik  nr 1 do niniejszej
Umowy, chyba że postanowienia niniejszej Umowy nadają im inne znaczenie.

3.

Nazwa/Miejsce Imprezy Turystycznej Termin

Hotel (miejscowość, kategoria noclegu) Ilość noclegów

Wyżywienie (liczba posiłków) Ubezpieczenie KL/NW                                        

TAK                                                        NIE

Ubezpieczenie CHP

TAK                  NIE  

Ubezpieczenie KR

TAK                  NIE 

Środek transportu (rodzaj, klasa, kategoria) Trasa  Miejsce wyjazdu Miejsce przyjazdu

Ilość zgłaszanych podróżnychw ramach umowy Informacja o wymaganiach językowych 
(jeśli dotyczy)

Informacja o dostępności Usług turystycznych 
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
(jeśli dotyczy)

Cena Imprezy Turystycznej:

brutto za osobę dorosłą.................................zł 

brutto za osobę małoletnią............................zł 
(poniżej 18 roku życia),

Przedpłata (zaliczka) w wysokości 30% ceny 
łącznej 
…........….......................................................zł 
płatna w terminie do dnia ….....................…. r.
pozostała część ceny łącznej (dopłata)
…...................................................................zł 
płatna do dnia………………...................…… r.

Cena łączna za wszystkich Podróżnych

brutto ….......................................................zł 

zawiera w sobie podatek VAT oraz 
obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny wynoszącą …........................zł 
za każdego Podróżnego.

Minimalna ilość Podróżnych wymagana do przeprowadzenia Imprezy turystycznej

Numer rachunku bankowego Organizatora: 43 1240 1994 1111 0010 4921 4407

§ 2.
1. Podróżny oświadcza, że akceptuje treść niniejszej Umowy i jej załączników oraz zobowiązuje się zapoznać  z jej treścią oraz z treścią jej

załączników, w tym w szczególności OWU, wszystkich Podróżnych.
2. Podróżny oświadcza, że zgłoszenie Podróżnych nastąpiło po zapoznaniu ich z OWU, ofertą, ważnymi informacjami dodatkowymi i złożeniu

przez te osoby względem Podróżnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie turystycznej, stosownie do przepisu art. 393 § 2
Kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów zawartych w OWU.
5. Wszelkie  spory  wynikające  z  realizacji  Umowy  rozpatrywane  będą  w  pierwszej  kolejności  na  drodze  polubownej.  W  przypadku  braku

porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 
6. Strony  zgodnie  ustalają,  że  gdyby  którekolwiek  postanowienie  niniejszej  Umowy  okazało  się  nieważne/nieskuteczne,  wówczas  Umowa

zachowuje  moc  obowiązującą  w  pozostałym  zakresie,  a  na  miejsce  postanowień  nieważnych/nieskutecznych  wchodzą  postanowienia
ważne/skuteczne, które są w swoim celu najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne/nieskuteczne.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy oraz
Kodeksu cywilnego.

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

       ………………………………… …………………………………
Organizator        Podróżny

Załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyki JOANNA.
2. Załącznik nr 2 – Lista Podróżnych.
3. Załącznik nr 3 – Program Imprezy turystycznej.
4. Załącznik nr 4 -  Ogólne Warunki Ubezpieczenia TU EUROPA
5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna.
6. Załącznik nr 6 – pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej.
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Załącznik nr 2 – Lista podróżnych

do UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NR.......................................................

L.P. IMIĘ I NAZWISKO PODRÓŻNEGO ADRES DATA URODZENIA NR TELEFONU ADRES E-MAIL

1
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    ………………………………… …………………………………

Organizator        Podróżny
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