
Umowa o wiadczenie us ug turystycznych ś ł

Zawarta  w  Garwolinie  dnia  ……………..,  między  Biurem  Podróży  ESKAPADA  

z siedzibą w Miastkowie Kościelnym przy ulicy Garwolińskiej  2a, NIP: 826-209 58-56, w imieniu

której  działa  Łukasz  Wołoszka,  zwanym  dalej  „Organizatorem”,  

a  ………………………………………………………………………………………………………………... 

z  siedzibą  w  ……………………………………., ul.  ………………………………………………,

reprezentowaną przez …………………………………………………... , zwanym dalej „Klientem” .

O następującej treści:

§ 1

Klient zleca, a Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w okresie od dnia … do ….

………..  ………………………………… .

§ 2

Organizator zapewnia:

1)  Przewóz ….. osób na trasie ……………………………………................................................  

Autobusem …..-osobowym, firmy UTJ Wołoszka.

2) Zakwaterowanie w Hotelach …….*, pokoje ……..-osobowe z łazienkami

3) Wyżywienie: …….. śniadanie, ………. obiadokolacja. 

4) Opiekę pilota przez cały czas trwania wycieczki.

5) Realizację programu zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§3

Każdy z uczestników wycieczki ubezpieczony jest od Kosztów Leczenia (KL). 

§ 4

Każdy  z  uczestników  wycieczki  może  zrezygnować  z  imprezy  turystycznej,  ale  tylko  w

przypadku jednej  osoby Klient  nie  poniesie  konsekwencji  finansowych.  W przypadku,  gdy

nastąpi rezygnacja więcej niż jednej osoby:

- do 5 dni od podpisania umowy -  30% ceny imprezy,

- między 14 a 7 dniem przed wyjazdem -  60% ceny imprezy,

- poniżej 7 dni przed wyjazdem -  100% ceny imprezy.

§ 5
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Kwota ...... zł (słownie złotych: .................................................. ........................................ złotych )

za  osobę  została  skalkulowana  dla  konkretnej  liczby  uczestników  i  ulega  zmianie  

w przypadku zmiany liczby osób jadących na imprezę. 

§ 6

Organizator zobowiązany jest zorganizować wycieczkę zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy. Zobowiązanie powyższe obejmuje wszystkie świadczenia wchodzące w zakres ceny,

również realizowane przez inne podmioty.

§ 7

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy

na zasadach określonych w art.11a ustawy o usługach turystycznych.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona do dwukrotności ceny

wycieczki  przypadających  na  każdego z  uczestników.  Ograniczenie  powyższe  nie

dotyczy szkód na osobie.

§ 8

Do  dnia  …………………..,  klient  przełoży  szczegółowy  wykaz  uczestników  wycieczki  

z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz nr pesel lub nr paszportu.

§ 9

Data wyjazdu ………….…………….. , jest ustalona na dzień ………………r. na godzinę ………...

powrót zaś na dzień …………….r. około godziny …………… .

§ 10

1) Cena imprezy wynosi …… złotych od osoby, co w sumie daję kwotę …….……  złotych

( ………………………………………………………………………………………………... złotych)

2) Cena ustalona w ust. 1 płatna jest w następujący sposób:

a) Kwota ………… ( ……………………………………………………………………….. złotych 

tytułem zaliczki w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

b) Kwota …………… (………………………………. cztery) złotych najpóźniej na 7 dni 

przed planowanym terminem imprezy, poleceniem przelewu na podstawie wysta-

wionej przez Organizatora faktury VAT na rachunek bankowy w BANK-u PEKAO 
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IBAN: PL 22 1240 2728 1111 0010 6265 6060
SWIFT: PKOPPLPW

3) W przypadku braku wpłaty na rachunek Organizatora przed rozpoczęciem imprezy 

Organizator może odstąpić od niniejszej umowy bez prawa zwrotu wpłaconej przez 

Klienta zaliczki.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity: Dz. 

U. 2001 r. Nr 55 poz. 578).

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.

Organizator           Klient

………………... …………………..
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