
UMOWA  

o udział w imprezie turystycznej 

zawarta w dniu  .................... pomiędzy:  

ORBI Renata Juraszek, ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała, Numer NIP  9371262590, reprezentowaną 
przez Renatę Juraszek,  zwaną  w  treści  umowy Organizatorem turystyki,   
 

a 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................., zwanym w treści 

umowy KLIENTEM, występującym w imieniu pozostałych Uczestników imprezy turystycznej. 

 

§ 1 

1. KLIENT zleca a Organizator turystyki zobowiązuje się zrealizować imprezę turystyczną pod nazwą: 

„.......................................................”, zwaną dalej "pielgrzymką" lub "imprezą turystyczną".  

2. Termin wyjazdu:……………………….. 

3. Miejsce wyjazdu: …………………………………………….. 

4. Dane KLIENTA: tel. ………………………………… e-mail: …………………………………… 

1.  Szczegółową listę Uczestników KLIENT przekaże Organizator turystyki najpóźniej w terminie 30 dni 

przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy turystycznej wg poniższego wzoru. 

2. Umowa zostaje zawarta przez KLIENTA na rzecz osób wskazanych w liście Uczestników stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Liczebność grupy - (… osób) 

• … miejsca gratis dla grupy … osób (…+…)   

4. Podaną liczbę osób (… osób) traktuje się jako minimum grupy. W przypadku mniejszej ilości Uczestników 
cena jednostkowa lub ilość miejsc gratisowych może ulec zmianie. 

5. KLIENT podpisując niniejszą umowę  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa 

w Imprezach Turystycznych, Informacją o pielgrzymce obejmującą program, zakres usług i świadczeń 

objętych imprezą turystyczną oraz Pisemnym potwierdzeniem posiadania zabezpieczeń finansowych 

oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Zwrotów 

i przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania bez zastrzeżeń. KLIENT oświadcza ponadto, że powyższe 

informacje, a w szczególności niniejsza umowa, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach 

Turystycznych, Informacja o pielgrzymce oraz Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń 

finansowych oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 

Zwrotów zostały przez niego przekazane wszystkim Uczestnikom imprezy turystycznej, zgłoszonym na 

liście Uczestników i że również je akceptują nie zgłaszając zastrzeżeń. Ogólne Warunki Uczestnictwa w 

Imprezach Turystycznych stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Informacja o pielgrzymce stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz 

odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Zwrotów stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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1.        



6. Jednocześnie KLIENT potwierdza uczestnictwo zgłoszonych Uczestników w imprezie i zobowiązuje się w 

ich imieniu do uregulowania należności w kasie Organizator turystyki lub dokona wpłaty na konto 

Organizator turystyki: ING Bank Śląski 77 1050 1070 1000 0091 4729 1950 

§ 2 
1. Strony ustalają cenę jednostkową świadczonej usługi na kwotę 820 USD i 490 PLN 

(słownie: osiemset dwadzieścia USD  i  czterysta dziewięćdziesiąt PLN) za jednego Uczestnika. 
2. Opłata za zrealizowanie imprezy turystycznej stanowi iloczyn ilości Uczestników biorących udział 

w pielgrzymce i ceny za organizację imprezy turystycznej dla jednego Uczestnika. 
3. Strony ustalają, iż płatność za w/w świadczenia dokonana będzie w terminie: 

• ………………………………………… 

• … …………………………………….. 
4. Cena nie obejmuje : 

• …………………………………… 

5. Cena obejmuje : 

• ………………………………….. 

6. Wysokość składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Turystycznego Funduszu Zwrotów 

wynosi: 2 x  ...... 

 

§ 3 

1. W przypadku nieterminowych płatności Organizator turystyki może odmówić realizacji zamówionych 
świadczeń za zwrotem dokonanych wcześniej zaliczkowych wpłat.  

2. W przypadku rezygnacji z zamówionych świadczeń Organizator turystyki ma prawo obciążyć Uczestnika 
kosztami rezygnacji. Rezygnacja musi być przekazana Organizatorowi w formie pisemnej. 

§ 4 
Organizator turystyki oświadcza, iż działa na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 1049 
i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Uczestników na warunkach i w zakresie 
opisanym w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2017 r.) 

 
§ 5 

KLIENT  oświadcza,  iż  zgadza  się  na  przetwarzanie  i  wykorzystanie  danych  osobowych  przez Organizator 
turystyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2016.922 
j.t.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 
2016 r. nr 119, str. 1) oraz, że każdy z Uczestników zgłoszonych na liście również wyraził taką dobrowolną zgodę 
oraz, że każdy z Uczestników zgłoszonych na liście zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
zawartą w § 6 Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych. 

 
§ 6 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron oraz dla zachowania swej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach 
Turystycznych zastosowanie ma ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2017 r.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)  

 
§ 7 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

 



 

...................................................... 
Organizator turystyki 

(podpis) 

...................................................... 
KLIENT 

(podpis) 
 

 

Załączniki: 

1. Informacja o pielgrzymce; 

2. Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Zwrotów; 

3. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych. 

 

 


