
UMOWA WYCIECZKI nr …….

Zleceniodawca zleca, a Biuro Turystyczne P.H.U. Łukasz Wołoszka BP ESKAPADA, przyjmuje do 
realizacji wycieczkę ….. –dniową ………… ……….. ………..  w dniach ……………………………..
Liczba uczestników …..
Przejazd autokarem na trasie …………………………………………………………………………………
Autokar ……………..
Wyjazd autokaru dnia …………  o godz. …………….
Miejsce podstawienia …………………………………………………………………..................................
Zakwaterowanie ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….................................
W programie ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Liczba uczestników ogółem …………… w tym opieka ………..
Koszt przypadający na 1 uczestnika ……. zł
Liczba osób bezpłatnych ………
Łączny koszt ………… zł słownie ……………………………………………………

UWAGA!
Powyższa kwota została skalkulowana dla podanej konkretnej liczby uczestników i ulega zmianie w przypadku 
zmiany liczby osób jadących na imprezę.
W razie rezygnacji z imprezy po podpisaniu umowy zleceniodawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów 
zgodnych z warunkami uczestnictwa.
Koszt zawiera następujące usługi: ubezpieczenie NNW pod warunkiem dostarczenia listy uczestników z peselem i 
adresem zamieszkania na co najmniej 3 dni przed imprezą (istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia według 
życzenia Klienta), zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem, transport autokarem, opiekę pilota i 
przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – zgodnie z programem, podatek VAT.
Zaliczka w kwocie ………………. zł płatna do dnia ………….
Cały koszt zostanie uiszczony do dnia ……… w formie gotówki lub na konto:
PEKAO S.A. I. O. Garwolin na numer konta:
22 1240 2728 1111 0010 6265 6060

UWAGA!
Faktury są wypisywane na życzenie Zleceniodawcy. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej przy 
dokonywaniu ostatniej wpłaty, podając niezbędne dane.
Za wszelkie zniszczenia w domach wycieczkowych, autokarze czy w trakcie realizacji programu imprezy 
odpowiadają opiekunowie-wychowawcy.
Wszelkie wnioski i uwagi prosimy kierować pod adresem Biura. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie 
pilotowi lub bezpośrednio do Biura podczas trwania imprezy. Wszelkie zmiany powyższej umowy wymagają formy 
pisemnej.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

……………….., dnia ……….               ……………., dnia………

Paulina Kondej
T. +48 788 307 999
e: paulina.kondej@woloszka.com.pl  

Agnieszka Sawicka
T. +48 664 654 220
e: eskapada@woloszka.com.pl  

P.H.U. Łukasz Wołoszka, ul. M. Konopnickiej 16, 
08-420 Miastków Kościelny, NIP: 826-209-58-56
BANK PEKAO S.A. I O Garwolin 
22 1240 2728 1111 0010 6265 6060

Wejdź na www.bpeskapada.pl i bądź na bieżąco!

http://www.bpeskapada.pl/
https://www.facebook.com/UTJWoloszkaEskapada%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.woloszka.com.pl/%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

