UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
ID-XX-YY
zawarta w dniu:

DD.MM.RRRR

przez AGENTA/PARTNERA:
z siedzibą:
w imieniu, którego działa:
adres do doręczeń:
telefon kontakt.:
email:
w imieniu i pomiędzy
ORGANIZATOREM:
z siedzibą:

OTiPUNPUT:

MOTOpodrozni.pl Sp. z o.o.
Sadłogoszcz 57, 88-192 Piechcin, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
0000727110, NIP 5621809114, REGON 369936856
wpis do rejestru ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 340, numer ewidencyjny
11398, posiadającego gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki nr 06.282.637,
wydaną przez UNIQA TOWRZYSZTWO UBEZPIECZEŃ S.A. (dawniej AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A... )

w imieniu, której działa:
adres do doręczeń:
telefon kontakt.:
email:

Maciej Zwierzychowski - Prezes Zarządu
j.w., w siedzibie spółki
+48 512 818 380
admin@motopodrozni.pl

a KLIENTEM/SPONSOREM:
KLIENT
WYDARZENIA

PESEL

NR DOKUMENTU

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

email

TELEFON

Adres do korespondencji:

§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje Klientowi prawo do uczestnictwa niżej wymienionych osób w
imprezie turystycznej:
(Lp. Imię, Nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu)
1. KLIENT/SPONSOR (dane j.w.)
2. UCZESTNIK A (dane jak dla klienta)
3. UCZESTNIK B (dane jak dla klienta)

§ 2.
Impreza turystyczna, o której mowa w niniejszej umowie opisana została następującymi parametrami:
Nazwa imprezy:
Organizator imprezy:
Cena regularna imprezy:
Cena uczestnictwa w imprezie:
Cena, którą płaci Klient na mocy niniejszej
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umowy
Termin imprezy:
Godz. i miejsce rozpoczęcia imprezy:
Godz. i miejsce zakończenia imprezy:
Miejsce pobytu lub trasa imprezy:
Transport uczestników:
Zakwaterowanie:
Liczba noclegów, rodzaj i kategoria obiektów
Wyżywienie:
Liczba i rodzaj posiłków
Pozostałe w cenie:
Program imprezy:
Liczebność grupy:
Minimalna liczba osób wymaganych, aby
impreza się odbyła:
Rodzaj i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenia dodatkowe:

w ramach polisy generalnej nr 5143141, zawartej z UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wariancie odpowiednim do
miejsca organizacji imprezy turystycznej objętej umową:
KL + NNW + BP na terenie Europy, do sumy ubezpieczenia KL
(koszty leczenia)=10.000 EUR; NNW (następstw nieszczęśliwych
wypadków)=2.000 EUR; BP (bagaż podróżny)=200 EUR; KR (koszty
ratownictwa)=5.000 EUR, zawartej na podstawie OWU AXA o
symbolu UT/18/18/30
W ramach rozszerzeń do polisy generalnej nr 5143141, o której
mowa, Klient może za dodatkową dopłatą w wysokości:
• 20 zł zwiększyć w terminie do dnia rozpoczęcia imprezy
turystycznej sumę ubezpieczenia KL + NNW + BP na terenie
Europy do wysokości 20.000 EURO,
• Ok. 3% ceny uczestnictwa w terminie do 35 dni przed datą
imprezy, a w innym przypadku wyłącznie w dacie umowy,
ubezpieczyć koszty rezygnacji z podróży, lub koszty przerwania
podróży z przyczyn losowych na warunkach opisanych w dziale
KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA, Ogólnych
Warunków OWU KONTYNENTY
Ubezpieczenia, o którym mowa wyżej zawrzeć można za
pośrednictwem Organizatora.

UWAGA - cena nie zwiera:
Wyłączono z umowy

§ 3.
Cena uczestnictwa brutto, o której mowa w § 2 zostanie uiszczona w następujący sposób:
1. I rata w kwocie: xx zł (słownie: słownie złotych) tytułem opłaty rezerwacyjnej zostanie zapłacona w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. II rata w kwocie: xx zł (słownie: słownie złotych) stanowiąca pozostałą część ceny uczestnictwa zostanie zapłacona w
nieprzekraczalnym terminie do dnia DD.MM.RRRR
3. Klient zobowiązuje się zapłacić wskazane kwoty rat przelewem na rachunek bankowy Organizatora o nr 35 1140
2004 0000 3102 7758 1286, prowadzonym przez MBank S.A.

§ 4.
Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 5.
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa, odwołania i rezygnacji z Imprezy, jak również rodzaj, zakres ubezpieczenia,
nazwa i adres Ubezpieczyciela, nazwa podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności, informacje
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dotyczące prawa do przeniesienia przez Klienta uprawnień i przejęcia obowiązków, jak i informacje na temat procedur
rozpatrywania skarg zostały opisane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej (OWUwIT).
2. Zawierając niniejszą umowę, Klient akceptuje postanowienia OWUwIT.

§ 6.
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Do niniejszej umowy załączono OWUwIT jako jej integralną część i przekazano Klientowi.

..........................................................................
w imieniu ORGANIZATORA

................................................................
KLIENT
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