UMOWA Z BIUREM PODRÓŻY

zawarta w miejscowości ……………………………. w dniu …………………………………
przez …………………………………………………………………………………………….
zaświadczenie ……………………… …………………… o wpisie do rejestru organizatorów
i pośredników turystycznych nr ……………. oraz posiadającym gwarancje ubezpieczeniowe
turystyki Nr ……………………………wydaną przez ………………………………………..
o nr NIP ……………………….. zwanym dalej “Organizatorem” w imieniu którego działa:
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej organizatora)

a …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko nabywcy) (zamieszkały) (telefon)

zwanym dalej “Klientem”.
1. Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionym osobom prawo
do uczestnictwa w.......................................................................................................................
(określenie imprezy turystycznej)

Lp. Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Telefon
A. ………………………………………………………………………………………………
B. ………………………………………………………………………………………………
C. ………………………………………………………………………………………………..
D. ………………………………………………………………………………………………..
Organizator imprezy: ...............................................................................................................
Sprzedawca imprezy(Agent): ...................................................................................................
Cena imprezy brutto: .............................. Termin imprezy: ..................................................
Godz. i miejsce wyjazdu : .........................................................................................................
Godz. i miejsce powrotu : .........................................................................................................
Miejsce pobytu lub trasa imprezy: ..........................................................................................
Transport uczestników: ............................................................................................................
(rodzaj i kategoria środka transportu)

Zakwaterowanie: .......................................................................................................................
(określenie nazwy obiektu, wielkości pokoju i wyposażenia)

Wyżywienie:. ..............................................................................................................................
(ilość i rodzaj posiłków)

Program imprezy: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj i zakres ubezpieczenia: ....................................................................................................

2. Klient zobowiązuje się uregulować cenę uczestnictwa w następujący sposób: ……………..
.......................................................................................................................................................
I rata w kwocie: .............................słownie: ................................................... zostaje zapłacona
przy zawarciu niniejszej umowy, pozostała część ceny zostanie zapłacona w ...........................
…………………………………………………………………………………………………..
3. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ofertę oraz przyjął do wiadomości i
przestrzegania warunki uczestnictwa w imprezach …………………………………………….
określające prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora wydane w oparciu o art. 3851 KC
oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Wypełnienie niniejszej umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
umowy i w celach marketingowych (w zgodności z art. 23 pkt.1 ustawy o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.)
6. Prawdziwość danych zawartych w umowie Klient potwierdza własnoręcznym podpisem.
Umowa niniejsza ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach,
katalogach itp. materiałach.
7. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia gwarancyjnego szczegółowych
informacji udziela …………………………………………………………………………….
lub najbliższa placówka konsularna RP.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

..........................................................
w imieniu ORGANIZATORA

..................................................
KLIENT

