UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Zawarta pomiędzy Beatą Ozgą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: BEATA
OZGA FIRMA AUT, ul. Graniczna 29/2, 44-105 Gliwice, tel. 516189749,
e-mail: firmaaut@gmail.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 6311212859, REGON 366506055, zwaną w dalszej części umowy
Organizatorem,
a,
___________________________zamieszkałym/ą___________________________________
legitymującym się dowodem osobistym nr i seria_______________________,
PESEL_____________________________ zwanym w dalszej części umowy Nabywcą,
Organizator zobowiązuje
się do
przeprowadzenia
imprezy turystycznej –
kolonii/zimowiska/wycieczki w .............................................w terminie od dnia
.......................do dnia ………………….., dla osób/osoby wskazanych przez Nabywcę:
Imię i nazwisko dziecka/dzieci..........................................,
adres zamieszkania ……………………………………… ,
PESEL……………………………….,
data urodzenia dziecka …………………………………….,
adres rodziców ……………………………………………..,
nr tel do rodziców , opiekunów prawnych …………………………
zwanych w dalszej części umowy Uczestnikami.

§1
Oświadczenia Organizatora
1. Organizator oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1223.
2. Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową odpowiedzialności
cywilnej organizatora turystyki udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa
Spółka Akcyjna.
3. Organizator oświadcza, że osobą reprezentującą Organizatora jest Pani Beata Ozga,
adres: 44-105 Gliwice ul. Graniczna 29/2 tel.516189749 e-mail:firmaaut@gmail.com
4. Organizator oświadcza, że ochronę na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, zapewnia Marszałek Województwa
Śląskiego , tel. 22 35 48 604/ 71 36 92 915, e-mail: info@tueuropa.pl
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§2
Przedmiot umowy
1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Podróżnego imprezy turystycznej
kolonii/zimowiska/wycieczki w terminie 14-21.01.2023, zwanej w treści umowy

„Imprezą turystyczną”, natomiast Nabywca zobowiązuje się do zapłaty
2299,00 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdzisiąt dziewięć złotych) .

kwoty

§3
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do wykonania na rzecz Nabywcy imprezy turystycznej
zgodnie z jej szczegółowym programem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Impreza turystyczna, o której mowa w ust. 1:
a) obejmuje pobyt w terminie: od 14.01.2023 do 21.01.2023, w czasie którego
Organizator zapewnia 7 noclegów;
b) przejazd nastąpi środkiem transportu: autokar, termin wyjazdu 14.01.2023,
termin powrotu: 21.01.2023;
c) podróżny zostanie zakwaterowany w obiekcie: U TOŚKI, położonym
w miejscowości Murzasichle.
d) organizator zapewnia 4 posiłki w postaci: śniadania, obiadu, kolacji
i podwieczorku.
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa imprezy turystycznej,
sprawowania opieki nad Podróżnym w czasie jej trwania oraz do udzielenia pomocy
Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji.
4. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia umowy z Ubezpieczycielem
w zakresie ubezpieczenia NNW.
§4
Cena wycieczki
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1. Cena imprezy turystycznej określona w § 2 niniejszej umowy obejmuje wszelkie
konieczne należności, w tym podatki, opłaty i inne koszty.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty, na rachunek bankowy Organizatora numer:
80 1050 1298 1000 0092 3753 6066 prowadzony przez Bank Śląski :
a) zadatku wynoszącego 300,00 zł (trzysta złotych) tj.13 % ceny imprezy turystycznej
w dniu zawarcia niniejszej umowy,
b) drugiej części przedpłaty do dnia 30.11.2022 w kwocie 699,00 zł (sześćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
c) pozostałej kwoty wynoszącej 1300,00 zł (tysiąc trzysta złotych) w terminie do
05.01.2023 roku.
3. Organizator ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny imprezy turystycznej
określonej w § 2 niniejszej umowy wyłącznie w razie :
a. wzrostu wysokości podatków, opłat od usług turystycznych objętych niniejszą
umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału
w realizacji tej podróży, w tym podatków turystycznych o kwotę tego
podwyższenia.
b. zmiany cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa
lub innych źródeł zasilania;
c. zmian kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej.

4. Podwyższenie cen, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie dokonane poprzez
doliczenie do aktualnych kosztów Organizatora, w konsekwencji kosztów imprezy
turystycznej .
5. Cena nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
6. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Nabywcy
o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny na
trwałym nośniku.
7. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w terminie 7 dni od
otrzymania zawiadomienia, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od
umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie wskazanej w §9 niniejszej umowy.

§5
Odwołanie wycieczki
1. Organizator ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i dokonania pełnego zwrotu
Nabywcy wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, w przypadku, gdy:
a. liczba osób które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza
niż minimalna liczba osób wskazana w ust. 2 poniżej;
b. Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności .
2. Minimalna liczba zgłoszeń, od których zależy realizacja imprezy turystycznej, wynosi
15 osób.
3. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Nabywcy, na piśmie lub w formie
mailowej o odwołaniu imprezy turystycznej i rozwiązaniu umowy z przyczyn
wskazanych w § 5 ust. 1 pkt a) Umowy w terminie:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
4. Z tytułu odwołania imprezy turystycznej na skutek okoliczności wskazanych w ust. 1
powyżej, Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze ani
zadośćuczynienie.

§6
Świadczenia zastępcze
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Nabywca ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do odpowiednich świadczeń
zastępczych w ramach imprezy turystycznej, jeżeli Organizator w czasie jej trwania nie
wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu imprezy
turystycznej.
§7
Wadliwe wykonanie umowy

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych niniejszą umową.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Nabywca stwierdzi niewykonywanie lub
nienależyte wykonywanie umowy, zobowiązany jest zawiadomić o wszelkich
niezgodnościach dostawcę usługi oraz Organizatora, w miarę możliwości w trakcie
trwania imprezy turystycznej.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno być dokonane w formie pisemnej
bądź e - mailowej w terminie 3 dni od stwierdzenia niezgodności.
Reklamacje Nabywca może składać na adres e-mail: firmaaut@gmail.com.
4. Na reklamacje Organizator zastrzega sobie termin 45 dni na odpowiedź. Brak
odpowiedzi Organizatora w tym terminie nie może być uznane ani interpretowane jako
uznanie roszczeń Nabywcy.
5. Jeżeli usługa turystyczna nie jest wykonywana zgodnie z niniejszą umową, Organizator
zobowiązany jest do usunięcia niezgodności w terminie 5 dni, chyba że jest to
niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi kosztami.
6. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej Organizator nie usunie niedogodności,
Nabywcy przysługuje roszczenie o obniżenie ceny wskazanej w § 2 Umowy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub niedogodności, jeżeli były one
wynikiem winy samego Uczestnika, Nabywcy lub osób trzech niezwiązanych z
wykonywaniem imprezy turystycznej, a niedogodności nie dało się przewidzieć lub
niedogodności wyniknęły na skutek okoliczności nieuniknionych i nadzwyczajnych
(odgórne ustalenia władz, epidemia, warunki pogodowe, zamknięcie miejsc
przewidzianych do odwiedzenia w trakcie imprezy, strajki, działanie siły wyższej lub
zależne od uczestnika.)

§8
Zmiana umowy przez Organizatora
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1. Organizator ma prawo do jednostronnej,
nieznacznej zmiany umowy przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli poinformuje o zmianie Nabywcę w sposób
jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
2. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić jej
główne właściwości, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy lub istnieje
konieczność podwyższenia ceny o więcej niż 8%, Organizator ma obowiązek
niezwłocznego powiadomienia o tym Nabywcę na trwałym nośniku. Organizator ma
wówczas prawo zaproponować Nabywcy zastępczą imprezę turystyczną, jeżeli istnieje
taka możliwość.
3. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w formie pisemnej bądź
mailowej w terminie 7 dni, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje
od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia
opłaty za odstąpienie, czy odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę
turystyczną.
4. Nabywca ma prawo przenieść na inną osobę, spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Nabywca
zobowiązany jest do zawiadomienia o tej zmianie Organizatora w formie pisemnej bądź
mailowej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
§9

Odstąpienie od umowy
1. Nabywca, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty z tego tytułu:
 100% ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 10 dni przed jej
rozpoczęciem;
 75 % ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 20 dni przed
rozpoczęciem imprezy;
 50% ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy.
2. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
jeżeli w miejscu docelowym lub jego sąsiedztwie wystąpią nieuniknione
i nadzwyczajne okoliczności, mające istotny wpływ na realizację imprezy turystycznej
lub przewóz podróżnych. Organizator jest w takim przypadku zobowiązany do zwrotu
wpłat dokonanych przez Nabywcę z tytułu imprezy turystycznej.
§ 10
Uczestnik jest zobowiązany w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom
i zaleceniom porządkowym pracowników Organizatora. Nabywca imprezy turystycznej
(rodzic, lub prawny opiekun Uczestnika) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone przez Uczestnika i jest zobowiązany pokryć koszty ich usunięcia.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo do relegowania z imprezy turystycznej Uczestnika, który
w trakcie jej trwania spożywał alkohol, palił papierosy, używał narkotyków, lub w inny sposób
rażąco naruszył Regulamin imprezy turystycznej. Kosztami usunięcia z imprezy turystycznej
Organizator obciąża Nabywcę (rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika), a uiszczona na
rzecz Organizatora cena udziału w imprezie turystycznej nie podlega wówczas zwrotowi
w żadnej części. Organizator informuje niezwłocznie Nabywcę o relegowaniu Uczestnika
z imprezy turystycznej.
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§ 12
Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
kwalifikacyjnej na potrzeby tworzenia list i zestawień uczestników imprezy turystycznej
w miejscach wymagających tego typu list np. muzea. Wyraża zgodę na otrzymywanie od
Organizatora na podany adres e-mail informacji o ofertach z zakresu edukacji i wypoczynku
dzieci i młodzieży. Organizator nie będzie przekazywał innym podmiotom posiadanych danych
osobowych uczestników.
§ 13
Na podstawie artykułu 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. 2066 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) podczas trwania imprezy
turystycznej uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w sesjach zdjęciowych i filmowych
organizowanych podczas trwania zajęć i nieodpłatnego otrzymywania zdjęć i filmów
z własnym udziałem. W związku z tym w imieniu własnym i zgłoszonego Uczestnika kolonii
wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka w celach pamiątkowych,

promocyjnych i szkoleniowych (umieszczanie zdjęć na stronie internetowej biura
turystycznego firma AUT, oraz na stronie FB firma AUT, Instagram).

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki wymienione w jej treści.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają do niej zastosowanie
w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazały się
nieważne lub prawnie bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają
w mocy w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Strony
zobowiązują się niezwłocznie zastąpić postanowienia nieważne lub prawnie
bezskuteczne postanowieniami ważnymi i skutecznymi.
5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd
w Gliwicach.
6. Strony zobowiązują się przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć konieczne
współdziałanie w celu rozwiązania ewentualnych kwestii spornych wynikających
z niniejszej umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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___________________________

___________________________

Załącznik nr 1

Program zimowiska
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZYCH

Miejscowość:
Termin:
Zakwaterowanie:

Murzasichle
14 luty - 21 luty 2023
Murzasichle ul . Budzowa 9

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE:
• organizacja wyjazdu, zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przejazdu, zapoznanie
dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w czasie przejazdu,
• przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie,
podział
na grupy, zapoznanie z
kartami kwalifikacyjnymi uczestników,
• zapoznanie z ośrodkiem i najbliższą okolicą,
• zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na kolonii (p.poż, wycieczek w górach,
ograniczeniami i bezpieczeństwem związanym z covid 19)
• pogadanki na temat bezpieczeństwa (na drodze, w budynku , na stoku td.)
ZAJĘCIA SPORTOWE:
•
•
•
•

zajęcia sportowo-rekreacyjne
nauka i doskonalenie jazdy na nartach
korzystanie ze sprzętu zimowego (sanki, narty, deski)
olimpiada kolonijna

ZAJĘCIA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE:
• wycieczka do : Termy Bukowina Tatrzańska
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•

wycieczka do Zakopanego

ROZRYWKA I ZABAWA:


kulig z ogniskiem,










zjazdy pontonami po rynnie śnieżnej,
występ regionalny, czyli spotkanie z góralami,
zabawa muzyczna ,,Śpiewające fortepiany",
warsztaty plastyczne,
dyskoteki,
zabawy integracyjne: randka w ciemno, familiada,
lepienie bałwana :)
szaleństwo na dupoślizgach.

RAMOWY PLAN DNIA KOLONII LETNIEJ
8.15 – pobudka, toaleta poranna
8.45 – śniadanie
9.30 – konkurs czystości
10.00 – poranny blok zajęć (wyjazd na stok, zajęcia plastyczne)
14.00 – obiad
14.30 – cisza poobiednia
15.00 – popołudniowy blok zajęć
18.00 – kolacja
18.30 – przygotowanie do zajęć wieczornych
19.00 – zajęcia wieczorne/ wieczór pogodny/zajęcia tematyczne/projekcja filmu
21.00 – toaleta wieczorna
22.00 – cisza nocna
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Godziny zajęć mogą ulec zmianom.
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