UMOWA UDZIAŁU W WYCIECZCE nr …../…..
W dniu ........................... w ....................... pomiędzy ............................................................................................................................................... ,
w dalszej części ww. podmiot zwany będzie Zleceniodawcą, a Fundacją Na Szlaku, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65, KRS: 0000552140, NIP:
8943061309, REGON: 361266592, reprezentowaną przez Tomasz Wizińskiego, zwaną dalej Organizatorem, zawarto umowę udziału w imprezie
turystycznej następującej treści:

§1

Organizator posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 634 i tworzy produkty turystyczne pod nazwami
(markami) „Tworzymy Wycieczki”, „Expatour.pl”, „Obozy Wędrowne”.
Organizator zobowiązuje się do organizacji i obsługi imprezy turystycznej na rzecz zleceniodawcy na poniżej wymienionych warunkach:
1. Dane zamawiającego: ...............................................................................................................................................
2. Termin imprezy turystycznej: ...........................
3. Czas trwania wycieczki: ...........................
4. Cel/Świadczenia/Program/Trasa wycieczki: załącznik nr 1 do umowy.
5. Miejsce, data i godzina wyjazdu: ..................................................., parking ..........................., w dniu ..........................., godz. ............
6. Planowany powrót: dzień ........................... około godziny ............
7. Transport: autokar.
8. Wyżywienie: wg programu – załącznik nr 1 do umowy.
9. Noclegi. ...............................................................................................................................................
10. Obsługa przewodnicko-pilocka na trasie wycieczki: zagwarantowana przez Organizatora, wg programu – załącznik nr 1 do umowy.
11. Wstępy do biletowanych obiektów: tak, wg programu – załącznik nr 1 do umowy.
12. Liczba uczestników wycieczki: minimum ….......... płacących osób oraz ….......... osób jako opiekunowie (bez opłat w zakresie opłaty głównej).

§2 Ustala się następujące zasady rozliczenia finansowego imprezy:
14. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowych wpłat i ewentualnego dostarczenia wymaganych dokumentów.
15. Koszt uczestnictwa w imprezie na osobę wynosi ….......... zł (słownie: .................................................. złotych). Całościowy koszt przy
minimum …............ płacących uczestnikach wynosi ….......... zł (+ ….......... zł za każdą kolejną osobę na liście uczestników).

16. Zmniejszenie liczby uczestników (mniej niż ........ osób) może pociągnąć za sobą podniesienie kosztu jednostkowego uczestnictwa, a
dokładna kwota dopłaty zostanie ustalona do 7 dni od zakończenia imprezy. Zwiększenie liczby uczestników (więcej niż ........ osób) pociągnie za
sobą tylko podniesienie kosztu całościowego za wycieczkę (+ ........ zł za każdą kolejną osobę).
17. Koszt wycieczek fakultatywnych na osobę wynosi ......... (przy minimum 50 uczestnikach).
18. Zmniejszenie liczby uczestników wycieczek fakultatywnych (mniej niż ........ osób) może pociągnąć za sobą podniesienie kosztu
jednostkowego uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych, a dokładna kwota dopłaty zostanie ustalona do 7 dni od zakończenia imprezy.
Zwiększenie liczby uczestników (więcej niż ........ osób) pociągnie za sobą tylko podniesienie kosztu całościowego za wycieczkę fakultatywną
(+ ........).
19. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłaty głównej (za ........ uczestników): A) Zaliczka nr 1 w kwocie ........ zł/osoba (w sumie ........ zł)
wpłacona zostanie do dnia: ................. B) Pozostała kwota tj. ........ zł/osoba (w sumie ........ zł) wpłacona zostanie do dnia: ................. Sposób
zapłaty: przelew na konto Raiffeisen Bank Polska 69 1750 0012 0000 0000 2891 0778.
20. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłaty za wycieczki fakultatywne. 1) ......../osoba za wizytę w ........................ – opłata będzie
pobrana od uczestników w ......................... 2) ......../osoba za wycieczkę do ........, opłata będzie pobrana w następujący sposób: A) Zaliczka nr 1
w kwocie ......../osoba (w sumie ........) wpłacona zostanie do dnia: ................. B) Pozostała kwota tj. ......../osoba (w sumie ........) wpłacona
zostanie do dnia: ................. Sposób zapłaty: 1) W walucie Euro – na konto Raiffeisen Bank Polska 31 1750 0012 0000 0000 3704 6949. 2) W
walucie PLN, w przeliczeniu wartości ........ Euro na złotówki, zgodnie z kursem NBP z dnia przelewu – na konto Raiffeisen Bank Polska 69 1750
0012 0000 0000 2891 0778.

§3

Koszt wycieczki podany na dzień ................. Koszt wycieczki zmieni się jeśli nastąpi minimum 5% podwyżka biletów wstępu, podwyżka cen
usług transportowych, noclegowych, wyżywieniowych lub podwyżka innych cen mających wpływ na całkowitą cenę wycieczki.

§4

Na każdych ........ płacących uczestników wycieczki 1 opiekun ma zapewniony udział w wycieczce bez opłat. Na każdych ........ płacących
uczestników za dany bilet wstępu na wycieczce fakultatywnej 1 opiekun ma zapewniony bezpłatny bilet, np.: w przypadku grupy liczącej 48
osób, składającej się z 43 podopiecznych i 5 opiekunów, 4 opiekunów ma zapewniony bilet bezpłatny.

§5 Integralną częścią umowy są ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora. Podpisując umowę, akceptuje
się zapisy ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora.

§6

Umowa nabiera mocy prawnej po podpisaniu jej przez dwie strony i osobistym jej wręczeniu lub odesłaniu umowy pocztą do biura
(Fundacja Na Szlaku, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65) lub mailem na adres wycieczka@tworzymywycieczki.pl. Umowa musi zostać odesłana w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.11.2017 (do godz. 17.00) pod rygorem nieważności.

§7

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwu
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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