
UMOWA- ZGŁOSZENIE      NR __________________________

zawarta w __________________________ w  dniu __ / ___ / ______ roku pomiędzy: 

___________________________________ zam. w __________________________________________

e-mail: _____________________________ , nr kontaktowy___________________________________

zwanym w dalszej części umowy „Zgłaszającym”    a

Tadeuszem Rzemyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RZEMYK TADEUSZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA”,stałe
miejsce wykonywania działalności: ul. Rynek 6, 42-600 Tarnowskie Góry (Biuro Podróży Rzemyk Travel) oraz ul. Grzegórzecka 4, U/3a, 31-
530 Kraków (Biuro Podróży Rzemyk Travel) . NIP: 626-100-47-96, REGON: 272531867, wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – nr ewidencyjny: 3855; nr wpisu do Rejestru: 411 

zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem”     reprezentowanym przez: __________________________

Na podstawie Umowy Organizator zobowiązuje się świadczyć na rzecz  wskazanych przez Zgłaszającego w niniejszej umowie osób trzecich
usługi turystyczne polegające na zapewnieniu udziału w Imprezie Turystycznej (zwanej dalej „Imprezą turystyczną ”)

Warunki  organizacji  Imprezy  Turystycznej   ustala  się  na  podstawie  udostępnionego  Podróżnemu,  na  zasadach  określonych  w Ogólnych
Warunkach Uczestnictwa, Ramowego Programu Imprezy Turystycznej oraz §1 ust. 1 w zw. z §2 ust. 2 Umowy.

Minimalna liczba podróżnych  niezbędnych do zrealizowania Imprezy Turystycznej  wynosi ___ osób. 

Osoby biorące udział w  Imprezie Turystycznej  (zwane dalej łącznie „Podróżnymi”):

Podróżni :

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia

adres Tel. kontaktowy Wyjazd /Powrót  Cena

          Impreza:

Impreza: Kraj:

Obiekt: Wyżywienie: 

Termin: Transport: 

         Kalkulacja ceny : 

Świadczenia: Należność: 

1* miejsce na pln

1* składka na TFG 0 pln

1* bilety wstępu /karnet / inne pln ( płatne w autokarze)

0* ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 0 pln

Należność razem :  

        Warunki płatności: 

Należność:

Wymagany zadatek: Płatna w dniu : 

Dopłata: Płatna do : 

Strony dokonają rozliczeń na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i
zgodnie z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa podatkowego. Podróżny wpłaci Organizatorowi zadatek na zasadach określonych w

OWU gotówką w siedzibie Rzemyk Travel lub przelewem na nr konta ING BANK Śląski :   84 1050 1386 1000 0002 0087 5417



Podróżny oświadcza, że Organizator udzielił mu:

− wszelkich  informacji  o  Imprezie  Turystycznej   niezbędnych  do  prawidłowego  przygotowania  udziału  w  niej,  w  szczególności
informacji  o  formalnościach,  które  należy  wypełnić  w celu  wjazdu  na  terytoria  państw w ramach  Wypoczynku,  stanie  zdrowia
niezbędnym do partycypowania w poszczególnych usługach turystycznych czy fakultatywnych, dodatkowo płatnych atrakcjach,

− informacji  o  możliwości  dodatkowego  ubezpieczenia   uprawnionych  do  podróżowania  (ubezpieczenia  indywidualne  od  chorób
przewlekłych, Ski, sportów wysokiego ryzyka można wykupić do 24 h przed wyjazdem. Ubezpieczenie od  kosztów rezygnacji z
udziału w Wypoczynku -  w  wysokości ok.3 % ceny imprezy turystycznej   można wykupić w dniu podpisania umowy jeśli do
wyjazdu zostało mniej niż 30 dni i do 14 dni po podpisaniu umowy jeśli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni. Ubezpieczenie może być
zawarte dla wybranych Podróżnych przez Zgłaszającego

− informacji o przepisach wizowych, paszportowych, dewizowych,  szczepieniach oraz wszelkich innych potrzebnych informacji na
temat kraju destynacji wycieczki organizowanej w ramach Imprezy Turystycznej ,

− w przypadku zamiany danych Podróżnych na mniej niż 7 dni przed wyjazdem zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości
20 zł za każdorazową  zmianę jednak zamiana nie może nastąpić bliżej niż 3 dni przed wyjazdem.

Osobą reprezentującą Organizatora w ramach realizacji Wypoczynku jest Tadeusz Rzemyk tel. 601 460 532, tadeusz@rzemyktravel.pl
któremu  należy zgłaszać wszelkie nagłe wypadki związane z realizacją Wypoczynku. Bezpośredni kontakt z osobami sprawującymi
bezpośrednią opiekę na Podróżnymi tj. pilota wycieczki  zostanie udostępniony w dniu wyjazdu. 

Zgłaszający zawiera umowę o udział w Imprezie Turystycznej na rzecz w/w osób i oświadcza, że przed dokonaniem rezerwacji zostały mu
udzielone informacje, wymagane ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24.11.2017 r., za pośrednictwem
standardowego formularza informacyjnego, a przed zawarciem niniejszej umowy został w sposób jasny, wyraźny i zrozumiały poinformowany o
wszelkich istotnych kwestiach i okolicznościach, dotyczących imprezy turystycznej, w szczególności o dodatkowych opłatach i innych kosztach,

a także o informacjach, o których mowa w art. 40 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy

Informacje związane z Ochroną Danych osobowych zostały określone w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. 

Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załączniki nr 3, 4 i 5   zostały przesłane Klientowi na adres e-mail ……………….. w dniu
……………..  przed jej zawarciem, w postaci elektronicznej umożliwiającej ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności lub
jeżeli nie występuje taka możliwość wraz z pozostałymi załączniki zostały przekazane w formie papierowej wraz z niniejszą umową.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załącznikami do niej, decydujące znaczenie należy nadawać postanowieniom
Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia związane z jej realizacją należy dokonywać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

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

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 –  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 – Ramowy Program Imprezy Turystycznej 

Załącznik nr 3 – OWU

Załącznik nr 4 –Standardowy formularz informacyjny  do umów o udział w imprezie turystycznej, 

Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia ERV – dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych 

                        ZGŁASZAJĄCY                                                                                            ORGANIZATOR


