UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
zawarta w dniu …................................, pomiędzy:
Grzegorzem Bodzentą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Bodzenta FITWEEKEND z siedzibą w
Ściejowicach 230, 32-060 Liszki, NIP: 679-300-66-14, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa
Małopolskiego nr Z/73/2016, zwanym dalej Organizatorem,
a
WZÓR WZÓR ur XX.XX.XXXX r., tel. XXXXXXXXX, zwaną dalej Klientem.
§1
1. Organizator oświadcza, że zgodnie z treścią posiadanego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
jest uprawniony do zorganizowania imprezy turystycznej objętej niniejszą umową (zwanej dalej Imprezą) oraz że posiada gwarancję
ubezpieczeniową w związku prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul.
Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, w dniu 9.09.2016 r, o numerze M 206951.
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z treścią dokumentacji zamieszczonej na stronie
www.fitweekend.pl, w szczególności z pisemnym potwierdzeniem posiadania gwarancji ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem
sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w wypadkach określonych ustawą (skan umowy gwarancji
ubezpieczeniowej) oraz certyfikatem gwarancji ubezpieczeniowej, a także ze szczegółami dotyczącymi programu Imprezy, o którym
mowa w §2 ust. 2.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie przez Organizatora na rzecz Klienta Imprezy zgodnie programem wskazanym
w ust. 2 oraz postanowieniami zawartymi w dalszej części umowy.
2. Impreza zorganizowana zostanie w terminie 10-13.11.2016 r. według następującego programu:
a) miejscem Imprezy jest Dom Turysty „Tramp” położony przy ul. Spacerowej 1 w Bukownie, zwany dalej Ośrodkiem, wraz z jego
zapleczem sportowym, a także tereny leżące w pobliżu Ośrodka;
b) za rozpoczęcie Imprezy uważa się zbiórkę uczestników Imprezy w dniu 10.11.2016 r. o godz. 20:00 w Ośrodku (Organizator nie
zapewnia transportu);
c) w dniu 10.11.2016 r. odbędzie się spotkanie powitalne, rozruch wieczorny, kolacja oraz spotkanie integracyjne;
d) w dniu 11.11.2016 r. odbędzie się rozruch poranny, śniadanie, pierwszy trening, obiad, drugi trening, zajęcia na basenie, kolacja
oraz rekreacja wieczorna;
e) d) w dniu 12.11.2016 r. odbędzie się rozruch poranny, śniadanie, pierwszy trening, obiad, drugi trening, zajęcia na basenie, kolacja
oraz rekreacja wieczorna;
f) w dniu 13.11.2016 r. odbędzie się rozruch poranny, śniadanie, pierwszy trening, obiad, trening główny oraz spotkanie pożegnalne,
którego koniec uznaje się za zakończenie Imprezy (co nastąpi między godziną 15:00 a 19:00).
3. Miejsce treningów oraz innych zajęć wybiera każdorazowo Organizator spośród dostępnych w pobliżu Ośrodka obiektów, w
szczególności hali sportowej, stadionu sportowego, basenu krytego, terenów zielonych, a w okresie letnim (lipiec-sierpień) również
kompleksu basenów odkrytych oraz toru spływu kajakowego.
4. Organizator może wedle uznania rozszerzyć program o dodatkowe zajęcia, warsztaty oraz posiłki, jak również wybrać miejsca
odbywania zajęć nie wymienione w ust. 3.
5. W razie niepogody lub z innych względów logistycznych program może ulec zmianie z zachowaniem ilości, jakości oraz
standardu usług wskazanych w ust. 2.
§3
1. Łączna cena Imprezy wynosi 450 zł i obejmuje realizację programu wskazanego w §2 ust. 2, łącznie ze wstępem na obiekty, o
których mowa w §2 ust. 3, noclegami w pokojach dwuosobowych, wyżywieniem opisanym w §2 ust. 2, a także wszelkimi innymi
opłatami, w tym podatkami oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków opisanym w §5 ust. 4.
2. Klient zapłaci organizatorowi cenę wskazaną w ust. 1 przelewem na rachunek Organizatora o numerze 95 1140 2004 0000 3702
7642 4739, w następujący sposób:
- kwotę 50 zł tytułem zaliczki nie później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem Imprezy;
- pozostałą kwotę (400 zł) nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy.
W obu powyższych przypadkach decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
§4
1. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na uprawianie sportu oraz że we wszelkich aktywnościach i ćwiczeniach
uczestniczył będzie dobrowolnie oraz na swoją odpowiedzialność.
2. W trakcie trwania Imprezy Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów wszelkich obiektów, w obrębie których będzie
odbywać się Impreza, w szczególności na terenie Ośrodka.
3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów, o których mowa w ust. 2, a także w sytuacji, gdy Klient swoim zachowaniem
powodował będzie zagrożenie dla osób lub mienia, Organizator uprawniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.
4. Organizator obecny będzie osobiście przez cały czas trwania Imprezy (dostępny również pod nr 664363893) – w razie
nieobecności Organizatora wskazanie zostanie osoba go zastępująca.
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§5
1. Klient oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia.
2. Klient ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z własnej winy.
3. Brak wykorzystania przez Klienta jakichkolwiek świadczeń objętych programem z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.
4. Na mocy umów generalnych zawartych pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. a Organizatorem, Klient zostanie zgłoszony
do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i na podstawie UG nr 206999 z 19.09.2016 objęty zostanie ubezpieczeniem Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie standard NNW 10 000 zł.
5. Organizator informuje niniejszym o możliwości ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie. Szczegółowe
informacje zostaną udzielone Klientowi na jego życzenie.
6. W związku z ubezpieczeniem opisanym w ust. 4 oraz 5, Klient oświadcza, iż:
a) Przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z
dnia 16.02.2015 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej
zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia
17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy (dostępne na stronie
www.fitweekend.pl).
b) Wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA TU S.A przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji
medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej)
w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
c) Przyjmuje do wiadomości, że SIGNAL IDUNA TU S.A przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.
U. 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia – Klient ma prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania.
§6
1. Klient może zrezygnować z udziału w Imprezie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania
pisma przez Organizatora.
2. Koszt rezygnacji z udziału w Imprezie wynosi:
a) powyżej 72 godzin przed rozpoczęciem Imprezy – brak opłaty;
b) od 72 do 24 godzin przed rozpoczęciem Imprezy – 50 zł (kwota zaliczki);
c) poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem Imprezy – 100% ceny.
3. Klient może w dowolnym czasie, nie później jednak niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy, przenieść na osobę
spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia oraz obowiązki.
§7
1. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego
niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Organizator zwróci Klientowi dokonaną wpłatę, bez ponoszenia dodatkowego odszkodowania, w
ciągu 3 dni od daty odstąpienia od umowy.
§8
1. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone na piśmie w terminie do 7 dni po zakończeniu
Imprezy.
2. Organizator odpowie pisemnie na skargi i reklamacje w terminie 7 dni od ich otrzymania.
§9
Podstawę prawną umowy stanowią przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 ze
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§10
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji umowy oraz w celach
marketingowych (stosownie do art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. 2016 r. poz.
922) oraz oświadcza, ze jest świadom swojego prawa do dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych, w szczególności poprzez wykorzystanie w
takich celach zdjęć oraz filmów, na których Klient może być zarejestrowany.
§11
1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Strony jako sąd właściwy do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy wskazują Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
…..............................
(Klient)

.
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.........................................
(Organizator)

