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Umowa nr _____ 
o udział w imprezie turystycznej 

 
zawarta w Gdańsku, dnia _______________, pomiędzy:  

 

Piotr Kaźnica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klub Podróżników “Apetyt na Świat” Piotr Kaź-

nica, z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Kielnieńska 114, NIP 554-186-08-40, REGON 221675161, tel. +48 

790 380 360, email: info@apetytnaswiat.pl, zwany dalej Organizatorem,  

 

a 

 

Imię i nazwisko:    __________________________________________________ 

Data urodzenia:    __________________________________________________ 

PESEL:     __________________________________________________ 

Adres e-mail:    __________________________________________________ 

Numer telefonu:   __________________________________________________ 

Ulica, numer domu / lokalu:  __________________________________________________ 

Miejscowość:    __________________________________________________ 

 

zwana/zwany dalej Podróżnym – Uczestnikiem, dalej zwani Stronami, zawierają umowę o następującej treści:  

 

 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Strony oświadczają, że: 

a) ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Klub Podróż-

ników „Apetyt na Świat”, dalej zwane OWU, 

b) oferta i program imprezy turystycznej, 

stanowią integralną część niniejszej umowy, uszczegóławiającą jej treść. 

2. Uczestnik oświadcza, że otrzymał od Organizatora ww. dokumenty oraz zapoznał się z nimi przed zawar-

ciem Umowy, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania i przyjmuje je do wiadomości.  

3. Osoba podpisująca umowę oświadcza, że jest umocowana przez pozostałych uczestników do zawarcia 

niniejszej umowy w ich imieniu oraz do dokonywania w tej umowie zmian. 

 

 

§2. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Organizatora usługi turystycznej pod nazwą [Wyjazd], za usta-

lonym wynagrodzeniem dla następujących osób: 

 

[Lista uczestników wraz z danymi] 

 

2. Czas trwania i miejsce świadczenia określa oferta imprezy turystycznej oraz Program.  

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące oferowanej imprezy turystycznej są zawarte w Programie.  

4. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na zawarcie umowy o realizację dodatkowych świadczeń w ramach imprezy 

to szczegółowe postanowienia w danym zakresie są zawarte w Programie Dodatkowym. 
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§3. Cena 
 

1. Cena imprezy turystycznej w podstawowym Programie wynosi [Cena całkowita] zł brutto za wszystkie 

osoby objęte umową. 

2. Cena ustalona w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje swym zakresem świadczenia określone w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Do ceny ustalonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu należy doliczyć kwotę wskazaną w ofercie, w części 

„cena nie obejmuje”.  

4. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości i dacie podanej w ofercie. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia całości ceny imprezy turystycznej w PLN na rachunek bankowy 

Organizatora: 73 1020 1853 0000 9402 0181 4193 najpóźniej w terminie do 30 dni przed terminem wy-

cieczki (lub zgodnie z datą podaną w harmonogramie płatności w ofercie). 

6. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wynosi ________ złotych od uczestnika i jest wliczona w 

koszt imprezy turystycznej.  

 

 

§4. Świadczenia Organizatora 
 

1. Organizator zobowiązuje się̨ do organizacji i realizacji przedmiotu umowy z następującymi świadczeniami 

wliczonymi w cenę imprezy turystycznej, a szczegółowo określonymi w ofercie w części „Cena obejmuje”, 

tj.:  

a) __________________________________________________ 

b) __________________________________________________ 

c) __________________________________________________ 

d) … 

2. Wszelkie inne świadczenia, niewymienione w uprzednich ustępach, nie są wliczone w cenę imprezy tury-

stycznej.  

3. Organizator zaznacza, że w szczególności nie zobowiązuje się do zapewnienia:  

a) __________________________________________________ 

b) __________________________________________________ 

c) __________________________________________________ 

d) … 

 

 

§5. Postanowienia końcowe 
 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony. 

2. Do niniejszej umowy zostały załączone załączniki, stanowiące jej integralną część:  

a) ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Klub Po-

dróżników „Apetyt na Świat”, dalej zwane OWU, 

b) oferta i program imprezy turystycznej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz dostarczenia 

tej zmiany na trwałym nośniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizator  Uczestnik 
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Podróżny – Uczestnik imprezy turystycznej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku i głosu oraz 

wizerunku i głosu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w których imieniu Podróżny – Uczestnik 

działa, w celach marketingowych, w szczególności poprzez wykorzystanie w takich celach zdjęć oraz filmów, na których 

Podróżny oraz uczestnicy imprezy turystycznej mogą być́ zarejestrowani oraz wyraża zgodę na utrwalenie, korzystanie 

oraz rozpowszechnianie tego wizerunku i głosu w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora. 
 
 
 

  Uczestnik 

 
 
 
Podróżny – Uczestnik imprezy turystycznej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych oraz oświadcza, że jest świadom swojego prawa do dostępu do 

treści tych danych oraz do ich poprawiania.  

 
 
 

  Uczestnik 

 


