UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
Data:……………………………
Organizator:
Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z siedzibą,
w Poznaniu przy ul. Piekary 22/23/4 (61-823), zarejestrowana w KRS pod numerem 0000497548,
NIP 7831709762 reprezentowane przez:
- Mateusz Gołębiowski – członek Zarządu
- Jakub Janiec – członek Zarządu
Klient:
Imię i nazwisko:…………………….., adres zamieszkania: ……………………………..,
PESEL: …………………………., numer i seria dowodu osobistego: ……………………
Rodzaj oferty/nr rezerwacji:
Czas:
Miejsce imprezy turystycznej:
Cena:
Zaliczka PLN:
Termin zapłaty:
Świadczenia dodatkowe, wycieczki fakultatywne:
Rodzaj zakwaterowania:
Rodzaj, kategoria środka transportu:
Ilość, rodzaj posiłków:
Rodzaj ubezpieczenia:
Rodzaj, zakres ubezpieczenia oraz nazwa i adres ubezpieczyciela wskazane zostały w treści Warunków Imprez
Turystycznych. Podstawa prawna umowy: art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
oraz przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej
liczby zgłoszeń. Klient zostanie powiadomiony na piśmie poprzez Fundację na Rzecz Integracji Środowiska
Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet zgodnie z informacjami i terminami zawartymi
w Warunkach Imprez Turystycznych. Klient obowiązany jest powiadomić organizatora o przeniesieniu
uprawnień i przejściu obowiązków, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy. Reklamacje związane
z wykonywaniem usług należy zgłaszać na piśmie do organizatora, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia imprezy.
Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera “Program imprezy
turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do umowy. „Program imprezy turystycznej” w szczególności zawiera
informacje dotyczące zapewnionych atrakcji oraz ilości i rodzaju serwowanych posiłków.
Warunki uczestnictwa Klienta w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować
podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady wypowiedzenia umowy i zasady
odpowiedzialności Stron, określają „Warunki Imprez Turystycznych”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu:
 ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, a w szczególności
o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy,
 informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie a także o obowiązkowych
szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu (konieczny kontakt z lekarzem
chorób tropikalnych), a także po zakończeniu imprezy,
 informacji dotyczących przepisów transportowych, wizowych, przeciwwskazań zdrowotnych
związanych z uczestnictwem w imprezie oraz możliwości ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z podróży,
 informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości
ubezpieczenia z tym związanego.

Ponadto Klient oświadcza, że:
 stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie,
 zapoznał się ze stanowiącymi integralną część niniejszej umowy Warunkami Imprez Turystycznych
organizatora, Programem imprezy turystycznej oraz z Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie
których umowa ubezpieczenia została zawarta, a ponadto z warunkami przejazdu organizatorów
transportu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i przyjmuję je do wiadomości. Rodzaj, zakres
ubezpieczenia oraz nazwa i adres ubezpieczyciela wskazane zostały w treści Warunkach Imprez
Turystycznych,
 zapoznał się i zaakceptował regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności
zapoznał się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy
załączono:
1) Program imprezy turystycznej (zał. nr 1)
2) Warunki imprez turystycznych (zał. nr 2)
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Podpisując niniejszą umowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych – Fundację Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z
siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 22/23/4, numer KRS 0000497548 w celu realizacji niniejszej
umowy.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam iż zapoznałam/em się w treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

……………………………………….

………………………………….

Podpis Organizatora

Podpis Klienta

