UMOWA
Zawarta dnia ..............................pomiędzy................................................................................................
.................................................................NIP ......................................tel.................................................
zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Dyrektora.................................................................
tel.....................................................................oraz BIUREM PODRÓŻY „POLAN-TRAVEL”,
zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez Piotra Wiktorko - właściciela.
Par. 1
Sprzedający sprzedaje Kupującemu miejsca na wycieczkę ......................................................................
Nr trasy..........................w terminie........................................................... dla ..................................osób,
wariant.......................miejsc bezpłatnych..........................razem uczestników.............................
Par. 2
Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia w cenie podstawowej następujących świadczeń:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pierwsze świadczenie żywieniowe...............................................w dniu..........................godz.................
Ostatnie świadczenie żywieniowe................................................w dniu..........................godz.................

Podstawienie autokaru..........................................................................................
Par. 3
Inne świadczenia płatne dodatkowo przez Kupującego w ramach kosztów programowych:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Dla grup szkolnych Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia kwalifikowanej kadry pedagogicznej
w ilości ............................. osób.
Par. 4
Cena imprezy na 1 osobę ..........................................................................................................................
Zmiana faktycznej liczby uczestników grupowej imprezy turystycznej może spowodować zmianę jej
ceny jednostkowej według obowiązujących wariantów cenowych A, B, C, D, E.
Wartość umowy określa się na kwotę ......................................................................................................
Przedpłata: ..............................................................................................................................................
Pozostałą należność .................................Kupujący zobowiązuje się wpłacić B.P.”POLAN-TRAVEL”
przelewem / gotówką do dnia ...............................................................

Nr konta: Pekao S.A. / Bielsko – Biała 70 1240 4142 1111 0000 4823 1253
Par. 5
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Kupującego w przypadku:
1. Niedokonania wpłaty kwoty należności w terminie ustalonym w umowie.
2. Niedotrzymania warunków zawartych w innych punktach umowy.
Par. 6
Ewentualne szkody spowodowane przez uczestników oraz wynikające z nich koszty pokrywać będzie
Kupujący na podstawie protokołu zniszczeń.

Par. 7
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji z części lub całości zamówionych świadczeń Kupujący
zobowiązuje się do pokrycia wszystkich faktycznie poniesionych kosztów związanych z
przygotowaniem wycieczki nie mniejszych od kwoty zaliczki, jak również pokrycia kosztów
zamówionych i niewykorzystanych świadczeń programowych np.: przewodników, rezerwacji,
wstępów itp. według par. 3. WARUNKI

REZYGNACJI Z IMPREZY

1. W terminie do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się kwotę depozytu za przelot
samolotem charterowym do Bułgarii oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 400 zł.
2. W terminie od 29 do 11 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 40% ceny skierowania.
3. W terminie od 10 do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 70% ceny skierowania.
4. W terminie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 95 % ceny skierowania.
5. W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy Uczestnik ma prawo (bez ponoszenia kosztów
rezygnacji), przekazać swoje miejsce na imprezie innej osobie wraz z prawami i obowiązkami
wynikającymi z treści niniejszej umowy. Przekazanie miejsca może nastąpić w terminie
umożliwiającym załatwienie przez Biuro wszelkich formalności wyjazdowych np.: wizy.
6. Uczestnik został poinformowany o możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
w imprezie turystycznej 3 % kosztów imprezy oraz zakresie ubezpieczenia NNW i KL.
Par. 8
W przypadku spraw spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Par. 9
Wszelkie zmiany treści umowy oraz zmiany dotyczące programu i trasy imprezy turystycznej mogą
nastąpić tylko za obopólnym porozumieniem stron w formie aneksu do niniejszej umowy lub
podpisanego przez obie strony.
Par. 10
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za realizację tych usług, które zostały zamówione
przez Kupującego i wyszczególnione w niniejszej umowie.
Par. 11
Postanowienia dodatkowe
-

Koszty programowe (bilety wstępu i lokalni przewodnicy) płatne są dodatkowo – par. 3
Dzieci i młodzież - uczestnicy krajowych wycieczek szkolnych posiadają własne szkolne ubezpieczenie
Proponowany przez Kupującego ramowy program:.w załączeniu .

Par. 12
Zgodnie z postanowieniami „Ustawy o Usługach Turystycznych” Biuro Podróży „POLAN-TRAVEL”
działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Śląskiego nr 130
i posiada polisę ubezpieczeniową TU Signal Iduna S.A.-M 217207
Podpisy:
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

