
  
   

  
                                                             U M O W A 

zawarta w Łodzi, dnia  …………………. 2022r. pomiędzy biurem „ i tu i tu” Małgorzata Poros, Organizatorem 
imprez turystycznych z siedzibą w Łodzi 91-052, ul. Wrocławska 4 m 12 b, posiadającym zaświadczenie o 
wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. nr 300 oraz gwarancję 
ubezpieczeniową nr 01.321.899 wydaną przez AXA TUiR SA., gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, zwanym dalej “Organizatorem” a pomiędzy  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionym osobom prawo do 
uczestnictwa w koloniach letnich, zwanych dalej imprezą turystyczną: 

 Cena imprezy: (w tym podatek VAT) 2340 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100)  
 Wpłaty całości należy dokonać: do 20.06.2022r. 
 Zaliczka: 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

Wpłaty można dokonywać na konto biura: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7412 4382  
(w treści proszę podać imię i nazwisko uczestnika) 

 Termin imprezy: 28.07-08.08.2022r.  
 Godz. i miejsce wyjazdu: g.8.30 Aleja Unii 
 Godz. i miejsce powrotu: ok. godz.17.00 
 Miejsce pobytu lub trasa imprezy: Olsztyn 
 Transport uczestników: AUTOKAR  
 Zakwaterowanie: „Manor Hotel” ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn 
 Wyżywienie:  3 posiłki dziennie + podwieczorek 
 Program obejmuje: jak w ulotce 
 Rodzaj i zakres ubezpieczenia: NNW 10 000 zł 
 Dane do f-vat: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ofertę i warunki uczestnictwa w imprezach Biura „i tu i tu” 

Małgorzata Poros 
3. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
4. Wypełnienie niniejszej umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na 

dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych w zgodności z 
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 133 poz. 883. 

5. Umowę sporządzono na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych w 2 
jednobrzmiących egz., po 1 dla każdej strony. Prawdziwość danych zawartych w umowie Klient 
potwierdza własnoręcznym podpisem. Integralną częścią umowy są warunki uczestnictwa  w imprezach 
„i tu i tu” Małgorzata Poros znajdują się na odwrocie umowy. Umowa niniejsza ma pierwszeństwo przed 
wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach itp. materiałach. W sprawach nie 
uregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa ogólnie obowiązujące, w szczególności ustawy o 
usługach turystycznych. 
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Warunki  uczestnictwa  w  imprezach  turystycznych  organizowanych  przez  Biuro „i tu i tu” Małgorzata Poros   w  Łodzi 

I. ZAWARCIE   UMOWY 
1. Przed  podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Biuro „i tu i tu” Małgorzata Poros  zwane dalej Biurem Uczestnik-Klient  
winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część  umowy. 
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie - Klienta oraz przedstawicielem Biura  
sprzedającego imprezę.  
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty określonej w umowie (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed 

imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy) oraz złożenie w Biurze wypełnionego druku umowy (jeżeli  uczestnik jest niepełnoletni 
umowa musi być podpisana przez  ustawowego opiekuna). 

4. Wpłaty pozostałej należności należy dokonywać w terminie nie późniejszym niż  21 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
5. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych  
kosztów do wysokości określonej w pkt. II warunków uczestnictwa. 
6. Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych  do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich do Biura. Brak  
takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z  uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika. 
7. Biuro  ma prawo do podniesienia ceny imprezy jeżeli wzrosną koszty imprezy na skutek następujących okoliczności: 
 - wzrostu kosztów transportu 
 - wzrostu ceł, podatków lub opłat lotniskowych, załadunkowych w portach morskich i lotniczych 
 - wzrostu kursu walut. 
 Podniesienie ceny imprezy możliwe jest w okresie do 20-go dnia przed datą wyjazdu. O podwyższeniu ceny imprezy organizator zawiadamia  
Klienta listem poleconym wysłanym na adres podany w  umowie zawartej z Klientem. 
8. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje  władz państwowych, działanie siły wyższej, brak  
możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wyjazdu, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia kosztów.  Klientowi  
nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie. 

II. REZYGNACJA   Z   IMPREZY 
1. Rezygnacja Klienta z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia w Biurze. 
2. Klientowi  przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po  
stronie Biura,  takich jak:  
 - zmiana warunków imprezy (cena, termin, trasa, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu). Rezygnacja z tych przyczyn może   
nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu z Biura pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację   
zmienionych warunków umowy 
 - odwołanie imprezy. 
3. Jeżeli  Klient  rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro  potrąca: 
 a) 500 zł - przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 
 b) 25 % ceny - między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
 c) 50 % ceny - między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
 d) 100% ceny - przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
 Zwrotu wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceń dokonuje Biuro, lub Agent, u którego  dokonano wpłaty.  
4. W przypadku gdy Klient odstępujący od umowy  wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przejmie obowiązki  
wynikające z tej umowy Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów 
5. Biuro dokonuje potrącenia zgodnie z pkt. II. 3 także  w przypadku niemożności wzięcia udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie  
Biura takich jak: 
 - odmowa wydania wizy (brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy) 
 - niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie terminów 
 - nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu) 
 - niezgłoszenie się do pilota/rezydenta/kontrahenta w miejscu realizacji świadczeń (przy wyjeździe własnym środkiem transportu) 
 - choroba lub inne przypadki losowe 
 - uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne. 
 Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych. 

III. REALIZACJA   UMOWY,  REKLAMACJE 
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów  upoważniających go do przekroczenia granic (przy wyjazdach 

na kolonie i obozy młodzieżowe aktualnej legitymacji szkolnej). 
2 Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie Biuro ma obowiązek wydania skierowania / voucheru na  
świadczenia w terminie określonym w umowie - nie wcześniej niż po wniesieniu  przez Uczestnika pełnej wpłaty ceny imprezy.  
 Skierowanie /voucher  niewykorzystany  w całości lub  części z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie podlega reklamacji i nie może być  
zrealizowany w innym terminie.  
3. Pilot/rezydent/kontrahent zapewnia uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od uczestników  
reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeżeli reklamacja jest złożona  na piśmie, także potwierdza jej przyjęcie. 
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych,  
gastronomicznych, itp. 
5. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. Za  
szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 
6. Biuro  nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu usługi turystycznej, których przyczyny tkwią w sile wyższej  
 (w  szczególności w powodziach, pożarach, wichurach itp.) oraz wojnach, strajkach, zamieszkach, zamachach terrorystycznych i tym  
podobnych okolicznościach, na które Biuro  nie ma wpływu. Biuro  nie ponosi odpowiedzialności za  szkody spowodowane działaniem osób  t r z e c i c h 
takie jak kradzieże, rabunki, pożary. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy. 
7. Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń , które nie zostały wykorzystane w pełni z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. skrócenie  pobytu,  
rezygnacja z części lub całości programu. 
8. Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny być składane bezpośrednio w Biurze w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zakończenia 

imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń  stanowi kopia pisemnej reklamacji  potwierdzona przez 
pilota / rezydenta /kontrahenta w trakcie trwania imprezy. W przypadku  niezgłoszenia reklamacji w tym terminie domniemywa się, iż Klient 
udzielił   pokwitowania  należytego wykonania  umowy. 

9. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sądy Powszechne w Łodzi. 


