UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH nr ………...
zawarta w dniu ……………..

pomiędzy:
MPS Maciej Sokołowski wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 220466975
posiadającą NIP nr 583-190-58-41 z siedzibą w 57-350 Kudowa Zdrój, Pasterka 6, reprezentowaną
przez Macieja Sokołowskiego oraz Beatę Dutkiewicz.
zwanym w dalszej części umowy Z
 leceniobiorcą,
a
………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, organizatorem
wycieczki.

Miejsce i termin imprezy:
Środek Transportu:
Liczba uczestników/opieki:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:

……………………...
własny
……………………...
……………………...
……………………...

§1
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia prawem przypisane do świadczenia usług
turystycznych i organizacji imprez turystycznych.
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie udostępnienia
miejsc noclegowych w standardzie turystycznym (wieloosobowe sale z łóżkami piętrowymi, łazienki na
korytarzu) w obiekcie murowanym w celu organizacji przez Zleceniodawcę wycieczki szkolnej w ramach
wypoczynku dzieci i młodzieży w terminie od ……………...do ………………...

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§2
Liczebność uczestników strony ustalają wstępnie na …………….. oraz………….. opiekunów i
kierowca. Liczba ta może być zmieniona za zgodą Zleceniobiorcy, nie później jednak niż na 7 dni
licząc od rozpoczęcia turnusu.
Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcy 1 miejsce bezpłatnie, przy czym minimalna liczba
uczestników płacących stanowi 15 osób.
Koszt pobytu uczestnika wycieczki to ……………….
Koszt pobytu pozostałych uczestników ( opiekunowie, pilot, kierowca) wynosi ……………..
Forma płatności przelew / gotówka* (niepotrzebne skreślić)
Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonać zapłaty za usługi turnusu według zasady:
a. DLA PŁATNOŚCI PRZELEWEM:
● I wpłata : zadatek wynoszący 20% ceny pobytu, tj …………… - najpóźniej do
…………
● II wpłata: zadatek wynoszący 50% ceny pobytu, tj ………....… - najpóźniej do
……….
● II wpłata: pozostała kwota w terminie oznaczonym na II wpłata: pozostała kwota
w terminie oznaczonym na na podstawie poprawnie wystawionego i
dostarczonego Zleceniodawcy, rachunku przez Zleceniobiorcę.
b. DLA PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ:
● I wpłata : zadatek wynoszący 20% ceny pobytu, tj …………… - najpóźniej do
…………
● II wpłata: zadatek wynoszący 30% ceny pobytu, tj ………....… - najpóźniej do
……….
● II wpłata: pozostała najpóźniej w dniu przyjazdu grupy

6. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników poniżej liczby osób zgłoszonych w w/w umowie, w
terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem danego turnusu, zamawiający zapłaci 50% kwoty
pełnego świadczenia za każdego nieobecnego uczestnika.
7. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników poniżej liczby osób zgłoszonych w w/w umowie, w
trakcie trwania obozu, zamawiający zapłaci 75 % kwoty pełnego świadczenia za każdego nieobecnego

uczestnika, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym w formie pisemnej Zleceniobiorcy. W
innym razie osoby nieobecne będą liczone 100 % kwoty pełnego świadczenia.

§3
1. Zleceniobiorca w ramach wykonania usługi (świadczenia wliczone w opłatę za pobyt) zabezpiecza w
szczególności:
a) nocleg w standardzie turystycznym (wieloosobowe sale z łóżkami piętrowymi),
b) całodzienne wyżywienie w formie dwóch posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiadokolacja,
c) korzystanie z infrastruktury obiektu (m.in. ogniska i miejsc rekreacyjnych)

§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie w czasie wykonywania zlecenia zasad bhp,
ppoż.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany ceny z powodu zmiany cen poszczególnych elementów
zamówionej wycieczki.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia rzetelnej realizacji świadczeń zamówionych.

§5
1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe bezpośrednio z winy
uczestników organizowanego przez siebie turnusu i zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw po
uprzednim protokolarnym ustaleniu ze Zleceniobiorcą zakresu i wielkości szkód. Za szkody nie uważa
się obniżenia wysokości wynikające z normalnego zużycia lub złej jakości rzeczy.
2. Jeżeli w dniu przybycia grupy, Zleceniodawca nie zgłosi szkód nie stworzonych bezpośrednio przez
uczestników turnusu, zostaną one uznane za szkody wynikające z winy tychże osób.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązujących na terenie obiektów.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie współpracy strony będą rozwiązywać
polubownie
2. Sprawy, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy
dla siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie osób otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Warunkami
Uczestnictwa, programem imprezy, szczegółową ofertą i pozostałymi informacjami dotyczącymi imprezy i ich Uczestników
stanowiącymi integralną część Umowy-Zgłoszenia oraz potwierdzam prawdziwość wszystkich danych zawartych w
niniejszej Umowie-Zgłoszeniu.

Data, miejscowość Czytelny podpis Zleceniodawcy

Data, miejscowość Czytelny podpis Zleceniobiorcy

