UMOWA NR 001/2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

Zawarta ……………. (data) w ……………….. (miejsce), pomiędzy:

VENICE SPECIAL TRAVEL MARIA ANNA KUNERT, ul. Herbowa 1 lok. 3, 71-427 Szczecin,
NIP: 8511891412, zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem ………..,
zwanym dalej Organizatorem,
a
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez …………………………………………… zwanym dalej Usługobiorcą.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja imprezy turystycznej w
………………….. (miejscowość) dla …………. (liczba) uczestników w terminie
………........... .
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a. ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez VENICE
SPECIAL TRAVEL MARIA ANNA KUNERT
b. oferta
c. ogólne warunki ubezpieczenia
§2
1. Strony ustalają, że koszt za jednego uczestnika wynosi ………………… zł brutto.
2. Całkowitą wartość umowy określa się na kwotę ……………….. zł brutto (słownie:
…………………………………….. brutto).
3. Kwota określona w powyżej obejmuje świadczenia wyraźnie wskazane w ofercie
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Świadczenia wskazane pod pozycją
„cena nie zawiera” Usługobiorca i uczestnicy opłacą samodzielnie.
4. Strony ustalają następujące terminy płatności:
a. zaliczka w kwocie ……………… zł płatna do dnia …………………….,
b. dopłata do całkowitej wartości umowy w kwocie ………. zł płatna do dnia
………………….
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5. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości uczestników ma wpływ na cenę imprezy dla
jednego uczestnika i wymaga odrębnej kalkulacji oraz aneksu.
§3
1. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z realizacji umowy w całości lub w części
Organizator ma prawo do odszkodowania w następujących kwotach od każdego
uczestnika płacącego:
a. 10% ceny określonej w § 2 ust. 1 jeżeli rezygnacja nastąpiła na więcej niż 30
dni przed rozpoczęciem imprezy,
b. 35% ceny określonej w § 2 ust. 1 jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20
do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
c. 85% ceny określonej w § 2 ust. 1 jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 13
do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d. 95% ceny określonej w § 2 ust. 1 jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 7
dni przed rozpoczęciem imprezy.
2. Organizator dopuszcza rezygnację z ……… miejsc bez zmiany ceny imprezy.
§4
1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
uczestników imprezy turystycznej w mieniu hotelu, środka transportu jak i wobec
osób trzecich.
2. W przypadku rezygnacji z realizacji niniejszej umowy Organizator od momentu
podpisania umowy, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą adekwatną do
ewentualnych strat Usługobiorcy.
§5
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony
będą się starały rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku jej
bezskuteczności strony ustalają Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

USŁUGOBIORCA

ORGANIZATOR
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