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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Umowa zawarta w dniu………..........., pomiędzy Kids&Active Juliusz Pierwieniecki, ul. Spokojna 10, 72-351 

Pogorzelica, NIP: 8522510744, numer wpisu do rejestru Organizatorów turystycznych: 38/16, zwanym dalej 

Organizatorem,  

a  

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Klientem. 

Postanowienia ogólne: 

§1 

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy według przedstawionej oferty i programu, który jest 

jednocześnie Załącznikiem Nr 1 do umowy, na zasadach zawartych w Warunkach Uczestnictwa w Imprezach 

Turystycznych, organizowanych przez Kids&Active, które są integralną częścią umowy i są jednocześnie 

Załącznikiem Nr 2 do umowy. 

§2 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wypoczynku z przyczyn leżących po stronie osób 

trzecich oraz z powodu nie zgromadzenia wystarczającej ilości uczestników. 

§3 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej kwoty w granicach 10% (podniesienie opłat za 

transport, nocleg oraz wyżywienie). Zmiana wartości na poziomie do 10% nie stanowi podstaw do zmiany 

umowy. 

§4 

Klient zobowiązuje się do: 

- przestrzegania zasad o których mowa w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy, 

- wpłaty całości ustalonej kwoty najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, w tym zadatku do 

dnia…………………………. . 

Wpłaty można uiścić bezpośrednio w biurze Kids&Active, mieszczącym się przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 

lub przelewem na konto: 

NAZWA BANKU: ING Bank Śląski 

NUMER KONTA: 31 1050 1559 1000 0092 3474 8797 

TYTUŁEM: Opłata za obóz nazwa imprezy, imię i nazwisko dziecka 

§5 

Brak wpłaty całości wynagrodzenia za przedmiot umowy uznany jest za rezygnację z imprezy co jest 

jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest zatrzymanie otrzymanego 

zadatku przez Organizatora, który ma do tego pełne prawo. 

§6 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§7 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednogłośnie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Podpis Klienta        Podpis Organizatora 

 

……………………….       ……………………. 


