Warsztaty zielarskie
UMOWA UDZIAŁU

W dniu …............................
pomiędzy Fundacją Na Szlaku, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65, KRS: 0000552140, NIP: 8943061309, REGON: 361266592
reprezentowaną przez Tomasza Wizińskiego, zwaną dalej Organizatorem,
a
Imię i Nazwisko ….................................................................... Adres zamieszkania ......................…......…...............................
….....................................................................Telefon …................................ Mail …...............................................,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
zawarto umowę udziału w warsztatach zielarskich w dniach 25-28.04.2018.
następującej treści:
§1
Zleceniodawca zgłasza następujące osoby do uczestnictwa ww. obozie.
L.p.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania i e-mail

Data urodzenia

1
2
3
4

§2
Uczestnikiem imprezy turystycznej zostanie Zleceniodawca, który: 1. zapisze się na wybrany obóz przez formularz
rezerwacyjny; 2. dostarczy niniejszą, podpisaną umowę udziału; 3. potwierdzi swój udział w obozie, przez wniesienie
pełnej opłaty na konto Organizatora.
Organizator posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych (i tworzy produkty turystyczne pod nazwami
„Obozy Wędrowne”, „Tworzymy Wycieczki”, „EXPATOUR”, „Joga Na Szlaku”) . Organizator zobowiązuje się do organizacji i obsługi ww.
obozu na rzecz zleceniodawcy na poniżej wymienionych warunkach:
1. Zagwarantowane wyżywienie tj. dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja plus prowiant na drogę.
2. Noclegi zagwarantowane wg programu.
3. Zagwarantowana obsługa licencjonowanych i doświadczonych przewodników górskich oraz botanika.
4. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, na koszt Organizatora obozu, pod warunkiem dostarczenia
(osobiście, mailem, przesyłką pocztową) danych uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) na minimum 7 dni przed terminem
obozu z wyraźnym zaznaczeniem w tytule „Dane do ubezpieczenia”.

§3
Ustala się następujące zasady rozliczenia finansowego:
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowych wpłat.
2. Koszt uczestnictwa wynosi 650 zł.
Suma do zapłaty (650 zł x ilość zgłoszonych osób): ......................... złotych
(słownie: .......................................................................................................................................................................... ).
3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat. Kwota kosztu uczestnictwa wpłacona zostanie do wyboru: A) w
całości w dniu ..................... lub B) w rozbiciu na zaliczkę w kwocie 250 zł/osoba x ilość ilość zgłoszonych osób, w
dniu ..................... + pozostała należność w kwocie 400 zł/osoba x ilość ilość zgłoszonych osób, w dniu .................... .
4. Płatność zaliczki do dnia 28.02.2018. Wpłata zaliczki potwierdza rezerwację miejsca na wybranym obozie.
5. Wpłata całości kosztu obozu do dnia 30.03.2018 w kwocie 650 zł/osoba lub 400 zł/osoba

(przy wcześniejszej wpłacie zaliczki).

6. Sposób zapłaty: przelew na konto Raiffeisen Bank Polska 69 1750 0012 0000 0000 2891 0778. W tytule wpłaty należy
wpisać nazwę obozu oraz imiona i nazwiska uczestników, w imieniu których dokonuje się opłat.
7. Ważne informacje (np. dane do faktury, dieta wegetariańska lub inna, informacje dotyczące zdrowia etc.): ................................
...................................................................................................................................................................................
§4
Integralną częścią umowy są ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora. Podpisując
umowę, akceptuje się zapisy ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora.
§5
Umowa nabiera mocy prawnej po podpisaniu przez zamawiającego i przekazaniu do organizatora (osobiście, listownie
lub mailowo). Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją ceny i program obozu. Przez podpisanie umowy
oświadcza się, że jest się na tyle sprawnym fizycznie, by sprostać wymaganiom danej imprezy turystycznej oraz na trasie
codziennych wycieczek będzie posiadało się niezbędną odzież i ekwipunek do konkretnego rodzaju imprezy turystycznej
(np. obozu nizinnego, górskiego, letniego, zimowego).
§6
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron

Organizator

Zleceniodawca

