
UMOWA 
UCZESTNICTWA W IMPREZIE 

(indywidualna / grupowa) 

Pomiędzy: 
OlIMPIA Ewa Iwanowska, ul. Jasiniecka 30, 85 - 796 Bydgoszcz, 

NIP: 554 – 245 – 33 – 50, 
REGON 093211730, 

nr 229 w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego, 

Certyfikat Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji AXA o numerze gwarancji ubezpieczeniowej 01.638.812 
zwanym dalej organizatorem, 

a:………………………………………………………………………, zwanym dalej klientem. 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi organizacji wypoczynku dla uczestnika: 

§ 2. 
Termin, miejsce i program realizacji imprezy turystycznej 

1. Termin realizacji umowy: 6 – 15 VIII 2022r. 

2. Miejsce pobytu docelowego: Ośrodek Wypoczynkowy MIKOMANIA, Funka 1, 89 – 606 Charzykowy 

3. Cena: 2030 zł 

§ 3. 
Sposób i warunki realizacji umowy 

1. Cena za imprezę turystyczną obejmuje: 
- zakwaterowanie w 3 i 4 – osobowych pokojach z łazienkami w ośrodku w Funce (mikomania.pl),  
- cztery posiłki dziennie -śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w formie bufetu, 
- transport autokarem, 
- zajęcia według oferty (wibit*, ślizg za motorówką*, bumper ball, skimboarding, hip hop*, majsterkowanie, jazda konna*, 
windsurfing*, archery tag, wędkowanie*, wycieczka rowerowa, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne*, ognisko, dyskoteka, 
pamiątkowa koszulka, pozostałe animacje, przy czym * oznacza, że dziecko może wziąć udział w tych lub innych zajęciach). 
- ubezpieczenie NNW,  
- opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej. 

2. Ramowy program imprezy turystycznej: 
- 6  VIII 2022r. o godzinie 11:00 - wyjazd w stronę Funki z ul. Fieldorfa „Nila” 17 (Bydgoszcz, parking SP nr. 17) 
- ok. 13:30 przyjazd na miejsce, zakwaterowanie, zapoznanie z regulaminami, obiad, zajęcia w grupach, realizacja programu i 
harmonogramu dnia, 
- 7 – 14  VIII 2022r. realizacja założonego programu  
- 15 VIII 2022r. śniadanie, wykwaterowanie, 10:00 wyruszenie w kierunku Bydgoszczy, przyjazd na miejsce zbiórki około godz. 
12:30.  

3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi wymaganej dokumentacji (karta kwalifikacyjna, umowa, podpisany 
regulamin uczestnictwa oraz w dniu wyjazdu oświadczenia COVID zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wytycznymi). 
Dokumentacja ta musi dotyczyć aktualnego i faktycznego stanu zdrowia oraz pozostałych danych uczestnika. 

Imię i nazwisko Adres Pesel Nr telefonu Adres mail



§ 4. 
Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztu imprezy w kwocie 2030 zł za osobę.  

2. Zamawiający dokonuje wpłaty zaliczki w kwocie 600 zł w jak najszybszym terminie, pozostałą część wpłaty do 1 VII 2022r. na 
poniższe dane: 
OLIMPIA Ewa Iwanowska  
ul. Jasiniecka 30, 85-796 Bydgoszcz 
36 1140 2004 0000 3302 7410 1489 

§ 5. 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem przez organizatora: 
a) zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 100 dni przed rozpoczęciem imprezy; 
b) 60% całości kwoty w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy; 
c) 100% całości kwoty w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach 
Turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

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

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych firmy Olimpia Ewa Iwanowska zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

4. Klient wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku uczestnika imprezy w portalach społecznościowych i na stronie organizatora, 
oraz otrzymywanie drogą elektroniczną ofert promujących wydarzenia turystyczne w/w organizatora. 

5. Klient deklaruje za siebie oraz za innych uczestników, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że 
zapoznał się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia „Wojażer PZU Pomoc w podróży” ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/307/2019 z dnia 21 listopada 2019r.  

§ 7. 
Postanowienia szczególne 

1. Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty zgodnie z rozporządzeniem w przypadku zakazu nałożonego przez 
mocodawcę organizowania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży spowodowanego zagrożenia epidemiologicznego.  

2. Organizator zobowiązuje się do dopilnowania, aby wszelkie wytyczne dotyczące szczególnych wymogów organizacji imprezy 
turystycznej w czasie zagrożenia epidemiologicznego zostały przestrzegane podczas w/w imprezy turystycznej.  

3. Organizator zobowiązuje się, w przypadku podejrzenia zakażenia uczestnika imprezy turystycznej koronawirusem, do 
zapewnienia konsultacji medycznej oraz w razie braku konieczności przebywania uczestnika w szpitalu zapewnienia 
zakwaterowania w jednoosobowym pokoju. 

4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka do odebrania go na koszt 
własny w ciągu 12 godzin od telefonicznego powiadomienia o wystąpieniu objawów infekcji z podejrzeniem COVID 19.  

……………………………………………………………………  …………………………………………………… 
data i podpis zamawiającego       organizator 

     (uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)       

https://www.mbank.com.pl/accounts_list.aspx

