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Wojciech Grabowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

Centrum Edukacji Wojciech Grabowski       

ul. St. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra 

tel. 68 325 73 44, tel. kom. 501 020 544 

biuro@yamaha.zgora.pl 

NIP 646-217-22-82, REGON 278244382                                pieczęć organizatora                                                                         
Nr konta 82 1050 1911 1000 0092 3453 8263                                                                      pieczęć organizatora  

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników                                                                                                                            

Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego nr 8/2016                                                                            

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

zawarta w Zielonej Górze w dniu …………………………………….. r., pomiędzy: 
 
Wojciechem Grabowskim, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski  z siedzibą w Zielonej Górze 
przy ul. St. Moniuszki 16, NIP: 646-217-22-82, REGON: 278244382, wpisanym  do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych przez Marszałka Województwa Lubuskiego –  pod nr 8/2016, zwanym dalej „Organizatorem Turystyki”, 
 
                                                                                                                      a 
 
……………………………………………, zamieszkałym w ……………………………………………….…………………………., Pesel: …..……………………………………………….………,  
 
adres e-mail: ………………………………………………………………………….…….…, tel.: ……..………………………………………………..……., zwaną/ym dalej „Klientem”, 
 

zwanych dalej wspólnie „Stronami”, o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Organizator Turystyki oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jest organizatorem następującej usługi 

turystycznej:  

 
Rodzaj imprezy: 

            OBÓZ MUZYCZNY 
 

Termin imprezy: 
                                   09-19.07.2017 

Kraj/Miejscowość:  

                                POLSKA/ PORONIN 
 

Miejsce zakwaterowania: 

Pensjonat Orle Gniazdo, Poronin 
ul. Tatrzańska 100 C  

Pokój: 

  2, 3, 4, 5 - osobowy 
Wyżywienie: 

Śniadanie, Obiad z podwieczorkiem, 
Kolacja 

Środek transportu: 

Autokar 
 

Miejsce wyjazdu: 

Parking przy CRS, Zielona Góra  
Miejsce powrotu: 

Parking przy CRS, Zielona Góra 

Godzina wyjazdu: 

8.00 (zbiórka, godz. 7.30)  
 

Godzina powrotu: 

 około 18.00 (godzina może ulec zmianie)  
Uwagi dodatkowe: 
 

zwanej dalej „Imprezą Turystyczną”, której szczegółowy program został określony w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, będący jej integralną częścią. 

2. Warunki uczestnictwa w Imprezie Turystycznej określone zostały w „Ogólnych warunków uczestnictwa  

w imprezach turystycznych organizowanych przez Wojciecha Grabowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Centrum 

Edukacji Wojciech Grabowski”, zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, będący jej 

integralną częścią. 

3. Prawa i obowiązki uczestnika Imprezy Turystycznej zostały określone w „Regulaminie obozu organizowanego przez Wojciecha 

Grabowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski”, zwanym dalej „Regulaminem 

Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej”, stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. 

§ 2 
 

1. Organizator Turystyki oferuje Klientowi świadczenie usługi turystycznej w ramach Imprezy Turystycznej,  

na warunkach określonych w § 1 niniejszej umowy. 

2. Klient oświadcza, że ofertę tą przyjmuje, wskazując jednocześnie, że w Imprezie Turystycznej będzie uczestniczyć:  

Imię i Nazwisko Data urodzenia: Adres zamieszkania: Pesel: 

 
 
 
 

   

zwana/y dalej „Uczestnikiem”.  

3. Organizator Turystyki oświadcza, że dokonał kwalifikacji Uczestnika (Uczestników) do udziału w Imprezie Turystycznej, na podstawie 

przekazanej mu przez Klienta karty uczestnictwa (kart uczestnictwa). 
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4. Klient oświadcza, że w karcie uczestnictwa (kartach uczestnictwa) przedstawił prawdziwe i pełne informacje,  

w tym dotyczące stanu zdrowia Uczestnika (Uczestników). 

5. Wypełniona przez Klienta karta uczestnictwa stanowi integralną część umowy, z tym że oryginał tej karty (kart) będzie przechowywany 

przez Organizatora Turystyki. Klientowi przysługuje prawo do żądania wydania kserokopii wypełnionej karty kwalifikacyjnej. 

6. Klient oświadcza, że przed wypełnieniem karty uczestnictwa (kart uczestnictwa) zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków, Regulaminem 

Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej oraz postanowieniami wzoru umowy (w oparciu, o który sporządzona została niniejsza umowa), nie 

wnosi do nich zastrzeżeń oraz rozumie wynikające z nich prawa  

i obowiązki stron.  

§ 3 

1. Strony ustalają cenę za udział w Imprezie Turystycznej, w wysokości: 

Imię i Nazwisko: Cena brutto: Cena brutto słownie: 

 
 

      1699 zł.             tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  

     zwaną  dalej „ceną”. 

2. Cenę (ceny) wskazaną w ust. 1 Klient zobowiązuje się wpłacić Organizatorowi Turystyki, na następujących zasadach: 

1. kwotę stanowiącą 30% ceny (łącznej ceny) Klient wpłaci Organizatorowi Turystyki w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, na rachunek bankowy Organizatora Turystyki o numerze: 82 1050 1911 1000 0092 3453 8263                                                                       

2. pozostałą kwotę stanowiącą 70% ceny (łącznej ceny) Klient wpłaci Organizatorowi Turystyki w terminie  

do dnia 10 czerwca 2017  roku, na rachunek bankowy Organizatora Turystyki, wskazany w pkt 1. 

 

3. Klient oświadcza, że po dokonaniu wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, otrzymał  od Organizatora Turystyki 

pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych - w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, wraz ze wskazaniem sposobu 

ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń - w przypadkach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych. 

4. Za przekroczenie terminu płatności Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora Turystyki odsetek za opóźnienie. 

5. Organizatorowi Turystyki przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w razie bezskutecznego upływu 

terminu do dokonania przez Klienta wpłaty części ceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

§ 4 
 

Oświadczenie Klienta dotyczące konieczności stałego podawania Uczestnikowi leków wraz ze wskazaniem nazwy leku, jego dawkowania i 
częstotliwości podawania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
1. Klient oświadcza, że w czasie trwania Imprezy Turystycznej upoważnia Kierownika obozu w osobie Wojciecha Grabowskiego oraz 

wychowawcę grupy, do podawania Uczestnikowi leków wskazanych w oświadczeniu zawartym  w § 4, w dawkach i z częstotliwością 

wskazaną w tym oświadczeniu. Klient wskazuje swój numer telefonu ……….………………………………………………..., w celu utrzymywania kontaktu 

z Kierownikiem obozu, we wszelkich sprawach dotyczących podawania leków wskazanych w oświadczeniu zawartym w § 4. 

2. Strony ustalają, że doraźne podanie Uczestnikowi leku – nie będącego lekiem wydawanym na receptę oraz nie wskazanym w oświadczeniu 

zawartym w § 4, będzie mogło nastąpić po wyrażeniu zgody przez Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta przez Kierownika obozu 

lub wychowawcę grupy  – o przyczynie powstania potrzeby podania leku doraźnego oraz wskazaniu proponowanego leku i jego dawki. W 

tym celu Kierownik obozu lub wychowawca grupy  skontaktuje się z Klientem, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wyrażenie takiej zgody Klient zobowiązuje się dodatkowo potwierdzić w formie SMS – a, który 

zostanie wysłany na numer telefonu wskazany w  § 7 pkt 2. 

3. Klient wskazuje, że Uczestnik uczulony jest na następujące: 

1) leki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) składniki stosowane w lekach: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) alergeny: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

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

4) żywność: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Klient wskazuje, że Uczestnik ze względu na swój stan zdrowia, który został opisany w karcie uczestnictwa, nie powinien brać udziału w 

następujących zajęciach: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 6 
 

1. W razie pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, Klient wyraża zgodę  

na przeprowadzenie u Uczestnika badania lekarskiego w zakładzie leczniczym, posiadającym umowę  

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podanie przez personel zakładu leczniczego lub Kierownika obozu lub wychowawcę grupy, leków 

zaordynowanych przez lekarza - na podstawie przeprowadzonego badania. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Organizator Turystyki zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta, o pogorszeniu się stanu 

zdrowia Uczestnika, przeprowadzonym badaniu lekarskim oraz zaordynowanych lekach.  W celu realizacji takiego kontaktu, Klient wskazuje 

numer telefonu w § 5 ust. 1, pod którym będzie dostępny  w trakcie trwania Imprezy Turystycznej.  

 

§ 7 

 
W trakcie trwania Imprezy Turystycznej Klient, będący przedstawicielem ustawowym niepełnoletniego Uczestnika, będzie miał możliwość 

kontaktowania się z Uczestnikiem: 

1) bezpośrednio - na zasadach określonych w postanowieniach punktu 8 Regulaminem Uczestnictwa  

w Imprezie Turystycznej, 

2) za pośrednictwem Kierownika obozu – pod numerem telefonu:  501 020 544 

§ 8 
Specjalne prośby Klienta:  
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 9 
 

1. Klient zobowiązuje się zapoznać Uczestnika z „Regulaminem Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej”,  

jak również zobowiązuje się, że Uczestnik będzie przestrzegał postanowień tego Regulaminu. 

2. Klient oświadcza, że jest w pełni świadom, że w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez Uczestnika w trakcie trwania Imprezy 

Turystycznej lub użycia środka odurzającego, Kierownik obozu zawiadomi Policję w celu przeprowadzenia badania u Uczestnika – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 10 

 
Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika, wyraża zgodę na: 

1) przekazanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika - towarzystwu ubezpieczeniowemu 

działającemu pod firmą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą  we Wrocławiu, w celu objęcia Uczestnika 

odpowiednią ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z przedmiotem zawartej umowy ubezpieczenia, 

2) utrwalanie przez Organizatora Turystyki wizerunku Uczestnika w trakcie Imprezy Turystycznej w celu przygotowania relacji zdjęciowej z tej 

imprezy, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora Turystyki oraz jego profilu Facebook.    TAK
1
  /  NIE

1
 

1 niepotrzebne skreślić 

§ 11 

 
Klient wskazuje następujący numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………na który Organizator Turystyki będzie 

mógł dokonać zwrotu ceny lub jej części, w razie zaistnienia takiego obowiązku – zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków. 
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§ 12 

 
Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Organizatora Turystyki. 

 

§ 13 

 
1. Podstawę prawną zawarcia umowy stanowią: przepis art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Postanowienia umowy, które okażą się mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - są nieważne, a w ich miejsce obowiązywać będą przepisy tej ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

 

 

§ 14 

 
W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy postanowieniem umowy a postanowieniem Ogólnych Warunków, Strony będą związane 

postanowieniem umowy. 

 

§ 15 

 
Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

 
Umowa wiąże Strony od dnia jej zawarcia. 

 

§ 17 

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

 

 

Załączniki do umowy: 

1) Oferta Imprezy Turystycznej, 

2) Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Wojciecha Grabowskiego – prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski”, 

3) Regulamin obozu organizowanego przez Wojciecha Grabowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji 

Wojciech Grabowski, 

4) Karta uczestnictwa (karty uczestnictwa) wypełnione przez Klienta - , z tym że na podstawie § 2 ust. 5 niniejszej umowy oryginał tej karty 

(kart) będzie przechowywany przez Organizatora Turystyki. 

 

 

 

                        Klient                                       Organizator Turystyki 

 

  


