UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
zawarta dnia ............................... w .............................. pomiędzy Logos Travel Marek Śliwka s.j., z siedzibą w Poznaniu (60-836), przy ul. Mickiewicza 28, zarejestrowanym w KRS pod
numerem 0000067632, NIP 781-10-09-754, wpisanym w rejestrze organizatorów turystyki Wojewody Wielkopolskiego pod Nr 065, zwanym dalej ORGANIZATOREM / AGENTEM’”,
reprezentowany przez: .................................................................................................................... a ..................................................................................................................................................
imię i nazwisko pracownika biura

imię/imiona i nazwisko Klienta - jak w paszporcie

Data urodzenia: ............................................................... PESEL: ........................................................... TELEFON: .......................................................................
Adres do korespondencji: .................................................................................................................................................... zawód .................................................
Paszport (seria, nr): ................................................................... ważny do................................................ e-mail: .............................................................................
Imiona i nazwisko osoby towarzyszącej – jak w paszporcie: .......................................................................................................................................................
Data urodzenia: ...............................................................PESEL: ........................................................... TELEFON: ......................................................................
Adresdokorespondencji:.....................................................................................................................................................zawód........................... ............. ..........
Paszport (seria, nr): .................................................................. ważny do............................................... e-mail: .............................................................................
TRASA WYPRAWY: .........................................................................................................................................................................................................................
TERMIN: ...........................................................................CENA IMPREZY:.....................................................................................................................................
I rata w wysokości:................................................................................PLN płatna przy zapisie
II rata w wysokości: ..............................................................................PLN (minus l rata) na 35 dni przed wyprawą
III rata w wysokości: .............................................................................Klient zabiera ze sobą na imprezę turystyczną
w cenie nie są zawarte: jako nie objęte ceną imprezy turystycznej m in. napiwki, opłaty za fotografowanie, bilety wstępu, opłaty lotniskowe.
Dodatkowe świadczenia i cena: ........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Program-informacja o imprezie turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do
umowy. Warunki uczestnictwa KLIENTA w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji,
zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy
(na odwrocie umowy).
Organizator zawarł na rzecz Klienta ubezpieczenie w TU Europa SA, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia do kwoty 30 000 EUR oraz
koszty następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 3 000 EUR.
UWAGA: na życzenie klienta możliwość podwyższenia kwoty kosztów leczenia do max. 100 000 EUR za dodatkową opłatą.
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 o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
- informacji o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie (2% ceny imprezy - suma ceny złotówkowej i walutowej - przelicznik kurs
sprzedaży waluty NBP).
DEKLARACJA: TAK - NIE - opłata:.............................. PLN
- informacji, że osoby cierpiące na choroby przewlekle powinny rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych [1,44 EUR/dzień).
DEKLARACJA: TAK - NIE - opłata:.............................. PLN
Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem imprezy oraz warunkami uczestnictwa i akceptuje je.
Klient oświadcza, że otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których został objęty ochroną ubezpieczeniową TU Europa SA i zapoznał się z ich treścią.
Klient upoważnia każdego lekarza, zakład opieki zdrowotnej do udzielenia TU Europa SA informacji o stanie zdrowia Klienta oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji
dotyczącej przebiegu leczenia, koniecznej do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia.
UWAGA: Minimalna liczba uczestników, przy której impreza będzie realizowana wynosi: imprezy samolotowe - 12 osób lub w szczególnych przypadkach ......................... .
Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy załączono:
1) Program-informację o imprezie turystycznej” (zał. nr 1)
2) Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej” (zał. nr 2)
Podpisując umowę z Logos Travel Marek Śliwka - spółka jawna, jednocześnie wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie podanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie
usług turystycznych i umowy ubezpieczenia w TU Europa SA, w tym do przekazania ich podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług turystycznych w ramach niniejszej
umowy. Klient oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany o prawie dostępu do nich oraz prawie do ich poprawienia.

......................................................................
Organizator/Agent

......................................................................
Podpis Klienta

Wszelkie wpłaty i przelewy prosimy kierować bezpośrednio na konto Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna
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