
  

                                                     

          U M O W A  O  Ś W I A D C Z E N I E  U S Ł U G

           T U R Y S T Y C Z N Y CH

zawarta dnia.............................w ……………………………………………………………pomiędzy PAZOLA sp.  z  o. o. z  siedzibą przy

ul. Stawki 3a, 00-193 Warszawa,

NIP 525-262-65-81,   wpisanym   w   rejestrze   organizatorów   turystyki   Urzędu   Marszałkowskiego   województwa

mazowieckiego  pod  numerem  1676,    

zwanym dalej ORGANIZATOREM /AGENTEM*, reprezentowanym

przez:.......................................................................................

imię i nazwisko pracownika biura lub nazwa Agenta

a.................................…...............................................................

imiona i nazwisko Klienta - JAK W PASZPORCIE

zameldowana/y: 

ul........................................................................................kod........................miasto..................................................

zwanym dalej KLIENTEM. 

Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................................................

Podróżuje na paszporcie kraju:...................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ….........................................................................................................................................

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

Paszport (seria, nr):......................................................................................................................................................

wydany dnia..........................................................ważny do.....................................................…................................



Telefon komórkowy: ............................................….................................................................................................

e-mail:....................….................................................................................................................................................

 Kontakt w razie 

wypadku.....................................................................................................................................................................................

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

Imiona i nazwisko osoby towarzyszącej - JAK W PASZPORCIE:

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

zameldowana/y: 

ul........................................................................................kod........................miasto..................................................

zwanym dalej KLIENTEM. 

Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................................................

Podróżuje na paszporcie kraju:...................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ….........................................................................................................................................

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

Paszport (seria, nr):......................................................................................................................................................

wydany dnia.................................................................... ważny do.....................................................…....................

Telefon komórkowy: ............................................….................................................................................................

e-mail:....................….................................................................................................................................................

Kontakt w razie wypadku: …..................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

 TRASA WYPRAWY:

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

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

TERMIN:...................................................................................................................................................

  CENA IMPREZY: .................................................................................................................... ................

I rata w wysokości:...........................................................płatna przy zapisie

II rata w wysokości:...........................................................

w cenie nie są zawarte: jako nie objęte ceną imprezy turystycznej m. in. napiwki, opłaty za fotografowanie, opłaty 

wizowe, opłaty lotniskowe, za nadbagaż, itp.

Dodatkowe świadczenia:....................................................................................................................................

cena: ........................................... 

Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Program-informacja o 

imprezie turystycznej" stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Warunki uczestnictwa KLIENTA w imprezie (w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie 

ceny), sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, 



określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej", stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Organizator zawarł na rzecz Klienta umowy ubezpieczenia w AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. 

Ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia do kwoty EUR 30 000, koszty następstw nieszczęśliwych wypadków do 

kwoty EUR 4000 oraz ubezpieczenie bagażu do kwoty EUR 400.

Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu:

- ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, a w szczególności o terminach 

oczekiwania na wydanie paszportu i wizy;

- informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie a także o obowiązkowych szczepieniach i 

profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu (konieczny kontakt z lekarzem chorób tropikalnych), a także po 

zakończeniu imprezy;

- informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia 

z tym związanego;

- informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie (4.5% ceny 

imprezy - suma ceny złotówkowej i walutowej: przelicznik - kurs sprzedaży waluty NBP).

 DEKLARACJA: TAK □ - NIE □ - opłata:..........................

Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie, oraz że zapoznał się z programem 

imprezy oraz warunkami uczestnictwa i akceptuje je. UWAGA: Minimalna liczba uczestników, przy której Impreza 

będzie realizowana wynosi 10 osób (chyba że Organizator oświadczy inaczej).

Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu Imprezy turystycznej z powodu 

niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. W zakresie nieuregulowanym niniejszą 

umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z Kodeksu

Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do 

umowy załączono:

1. „Program-informację o imprezie turystycznej" (zał. nr 1)

2. „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej" (zał. nr 2)

Podpisując umowę z PAZOLA sp. z o.o., jednocześnie wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich 

danych osobowych niezbędnych do realizacji imprezy turystycznej i ubezpieczenia w AXA Towarzystwie 

Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, TU DAN.

     ORGANIZATOR/AGENT                    Data i podpis KLIENTA


