62-400 Słupca, ul. Wojska Polskiego 6
tel. 063-277-15-51, kom. 606-956-147
www.orchowscy.pl, biuro@orchowscy.pl
gg: 4756546, skype: Zbigniew Orchowski
Umowa świadczenia usług turystycznych zawarta dnia ……………….. .
pomiędzy organizatorem Biurem Usług
Turystycznych Orchowscy ze Słupcy reprezentowanym przez Zbigniewa Orchowskiego. posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności turystycznej nr 314 wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, a
……………………………………………………………………., który(a)
zgłasza do udziału w n/w imprezie ……. osób(ę), za które będzie dokonywał płatności.
TRASA

………………………………………………………………………………..

TERMIN

…………………………………

OODZAJ IMPREZY

………………………………………………………

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
1.

2.
3.

……………………………………………………………………………………

Szczegóły świadczeń, środek transportu, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu oraz wyposaŜenie obiektu
zakwaterowania, zostały określone w programie imprezy, który stanowi integralną część umowy i który bez
zastrzeŜeń akceptuję.
Zgłaszający grupę potwierdza otrzymanie i zapoznanie się bez zastrzeŜeń z warunkami uczestnictwa w imprezie.
Koszt w/w imprezy wynosi:

--------------------CENA OD OSOBY

X

-------------ILOŚĆ OSÓB

=

--------------------RAZEM

3.1 Zgłaszający grupę w momencie zawarcia umowy wnosi opłaty:

- ZAL.

DATA

wpłata na konto lub gotówka

- II RATA

DATA

wpłata na konto lub gotówka

- CAŁOŚĆ

DATA

wpłata na konto lub gotówka

4.1 Listę uczestników z danymi (Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku wyjazdów
zagranicznych nr paszportu) naleŜy dostarczyć do Biura na 14 dni przed wyjazdem grupy.
4.2 Brak wpłat w ustalonych terminach powoduje konsekwencje jak w przypadku rezygnacji z imprezy.
4.3 Szczegóły sposobu i miejsca zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia uczestników oraz zgłoszenia reklamacji
określono w warunkach uczestnictwa, które stanowią integralną część umowy i które bez zastrzeŜeń akceptuję.
4.4 Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od NNW i KL w PZU s.a Słupca ul. Armii Krajowej 1
5 Umowa została zawarta zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 29.08.1997 o usługach turystycznych.
6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz w/w ustawą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7 Strony umowy deklarują wolę polubownego załatwiania ewentualnych sporów a w razie niemoŜności
porozumienia spory będą rozstrzygane przed Sądem Rejonowym zgodnym z miejscem zamieszkania klienta.
8 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
9 Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Zgłaszający grupę
Organizator

……………………..
PODPIS

DATA

Zbigniew Orchowski
PODPIS

