
UMOWA 

 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Nr ………. 

 

Zawarta w dniu ………. r. w Katowicach, pomiędzy: 
 

SPORT i REKREACJA Dariusz Łyczko, 40-750 Katowice ul. Dereni 12a, prowadzącym działalność 

gospodarczą i zarejestrowanym pod nr  NIP 9542294511, nr REGON 270175581, zwanym w dalszej części 

umowy „Organizatorem” lub „Stroną” reprezentowanym przez: 
1. Właściciela – Dariusza Łyczko 

 

a  ________________________ zam. w __________________, kod poczt. ___-____,  ul. ___________________ 
zwaną/zwanym dalej „Klientem” lub „Stroną” 
 

Klient zawiera niniejszą Umowę w celu korzystania z usług określonych niniejszą Umową przez: 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

1. ____________ ___________________ ur. ________________ r. Pesel _____________________ 
adres zamieszkania: _______________________________ ul. __________________ nr ____ / ____ 

 

 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 

1.  Przedmiotem umowy jest udział _______________________________________ 
    (imię i nazwisko uczestnika obozu) 

w obozie rekreacyjno sportowym o profilu Karate Kyokushin organizowanym przez Organizatora w miejscowości 

________________ w terminie _______________________r. (ilość dni ___, ilość noclegów ___). 
 

2.  Organizator oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia w zakresie organizowania obozu. 

 

§ 2 
Obowiązki organizatora i klienta (opiekuna prawnego) 

 

1. Organizator zapewni w ramach obozu następujące świadczenia: 

a) zakwaterowanie w ___________________________________________________________ 

    w pokoju 4 osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, 

b) wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie plus podwieczorek oraz suchego prowiantu       

    w dniu wyjazdu z Ośrodka, 

c) opiekę wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia od momentu 

    przyjęcia dziecka/dzieci od Klienta do czasu jego/ich ponownego przekazania Klientowi, 

d)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 tys. PLN, 

e)  realizację programu obozu, wynikającą z oferty stanowiącej Załącznik nr 1, która jest  

     integralną częścią niniejszej umowy, 
f) niezbędny sprzęt do przeprowadzania zajęć, 

g) opiekę medyczną. 

2. Klient zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia, że w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy podał wszystkie dane dotyczące uczestnika (dziecka) obozu. 
b) zapewnienia uczestnikowi (dziecku) stałe zażywanych leków lub innych środków medycznych na czas 

trwania obozu. 

c) Zapoznania uczestnika (dziecka) z obowiązującymi w trakcie trwania obozu regulaminami i 

zobowiązuje się, że uczestnik (dziecko) będzie je przestrzegać. 



 

§ 3 
Płatności i udział w obozie 

 

1. Strony ustalają cenę obozu na kwotę ___________ zł, słownie: _________________________ złotych od osoby. 
 Tak określona cena zawiera już podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości oraz    

    wszelkie inne należności i obciążenia spoczywające na Organizatorze. 
2. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny obozu bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy 

    Organizatora w ING Bank Śląski nr 07 1050 1214 1000 0097 1674 3928 na poniższych zasadach: 
    a) zaliczka w wysokości _________ zł, słownie: _________________ złotych w terminie do ___________ r. 
    b) pozostałą kwotę w wysokości ________ zł, słownie: ____________ złotych, w terminie do ___________r. 
    c) w przypadku braku wpłat określonych w punktach a) i b) powyżej, niniejsza umowa traci ważność 

    automatycznie. W przypadku braku wpłaty określonej w punkcie „b” powyżej wpłacona zaliczka  

    nie podlega zwrotowi. 

3. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w obozie na 12 dni przed datą rozpoczęcia obozu Klient zapłaci   

    Organizatorowi wszystkie koszty związane z niewykorzystanym miejscem. 
     

§ 4 
 

Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie wszystkie 

przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia jeżeli zawiadomi o tym Organizatora w terminie na pięć 

dni przed rozpoczęciem obozu. Przez osobę spełniającą warunki Strony rozumieją zachowanie wieku oraz płci 

uczestnika. 

§ 5 
 

Organizator ma prawo powiadomić klienta w terminie na 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu  

o odwołaniu obozu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, która w przypadku niniejszego obozu wynosi ___ 

zgłoszeń. W przypadku odwołania obozu Organizator zwróci Klientowi pełną wysokość wpłat dokonanych przez 

Klienta. 

§ 6 
 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji niniejszej umowy Klient powinien zgłosić Organizatorowi  

    bezzwłocznie w trakcie trwania obozu lub w terminie siedmiu dni po jego zakończeniu na piśmie 

    drogą listowną lub na adres poczty e-mail: obozy.lyczko@gmail.com  lub osobiście w siedzibie  

    Organizatora. 
2. Organizator rozpatrzy reklamacje Klienta bez zbędnej zwłoki. 

 

§ 7 
Strony ustalają, że warunki odstąpienia od umowy przez Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy określają przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.  

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2020, poz. 2139. 

 

 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

    cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy Strony poddają pod 

    rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora. 
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§ 9 
Postanowienia końcowe 

 

1. W trakcie pobytu uczestnika na obozie osobą kontaktową będzie Kierownik Obozu pod numerem 

    telefonu 609464308. 
2. Klient oświadcza, że wraz z uczestnikiem/uczestnikami obozu zapoznał się z warunkami  

uczestnictwa w obozie zgodnie z ofertą określoną w Załączniku nr 1 oraz Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika 

Obozu stanowiącą Załącznik nr 2  stanowiące integralną część niniejszej umowy i  akceptuje je. 
3. Klient oświadcza, że jest upoważniony przez pozostałych uczestników do zawarcia niniejszej umowy   

    oraz że podane w niniejszej umowie dane są prawdziwe. 

4. Organizator nie odpowiada za kwestie wynikłe z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych lub  

    niekompletnych danych. 

5. Klient oświadcza, że otrzymał przed podpisaniem niniejszej umowy od Organizatora Ogólne  

    Warunki Ubezpieczenia, z którymi się zapoznał i je akceptuje. 

 a) suma ubezpieczenia na wypadek śmierci – 5 tys. pln, 
 b) uszczerbek w następstwie NNW – 10 tys. pln, 

            c) inwalidztwo w następstwie NNW – 10 tys. pln. 

6. Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od  

    kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 

7. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz uczestnika 

  obozu przez Organizatora na potrzeby realizacji niniejszej umowy zgodnie z Ustawą o ochronie  

  danych osobowych. Klientowi przysługuje  prawo wglądu do danych osobowych zawartych w     

    niniejszej umowie i ich modyfikowanie. 

8. Klient wyraża* / nie wyraża* zgodę*/zgody* na bezpłatne przetwarzanie wizerunku  

   uczestnika obozu przez Organizatora w formie zdjęć grupowych wykonanych przez Organizatora i  

    zamieszczenie ich na oficjalnej stronie internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora,  

   materiałach promocyjnych Organizatora, płytce CD lub innym nośniku zawierającym pamiątkowe  

     zdjęcia – filmik z pobytu uczestnika na obozie. 
9.  Do odbioru uczestnika z obozu zgodnie z Załącznikiem nr 3 lub odwiedzin Załącznik nr 4 
     stanowiącym integralną część niniejszej umowy, Klient upoważnia poniżej wskazane osoby: 

 a) Nazwisko i Imię  _____________________, nr dowodu osobistego ____________________  
 b) Nazwisko i Imię ______________________, nr dowodu osobistego ____________________ 
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

      nieważności. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

      ……….……………....       ….……………………..   

                      /Organizator/                                                                            /Klient / 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


