UMOWA
zawarta w dniu………….. pomiędzy Biurem Turystycznym SOLAR s.c w Elblągu ul
.Beniowskiego 1A/15 działającym na podstawie Zaświadczenia Nr 28/7/S-IV/2004 o
wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa
Warmińsko- Mazurskiego, posiadającego Umowę ubezpieczenia na rzecz klientów
organizatora turystyki i pośrednika turystycznego z dnia 28.08.2012 wydaną przez
Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A. Oddz. Elbląg
tel.55 2366036.
NIP 578 000 35 30
reprezentowanego przez Marię Teresę Karczewską Małgorzatę Jankowską
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, a:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...................................................................................................NIP…………………………
reprezentowanym przez :
..............................................................................................................................................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
&1
Zleceniobiorca oświadcza, że jest właścicielem Ośrodka Wczasowego ”SOLAR”
położonego w Mikoszewie przy ul. Długiej 4 , 82-103 Stegna
&2
Zleceniodawca kupuje od Zleceniobiorcy miejsca na organizację pobytów w ramach
zielonych szkół / wycieczek /pobytów integracyjnych w Ośrodku Wczasowym „SOLAR”
w Mikoszewie w terminie: ......................................................................................................
dla ilości osób i w cenie za 1 osobodzień /cały pobyt jak niżej:
- uczestnicy –ilość osób ………………… x cena od osoby…………………………………
- kadra
- ilość osób…………………
x cena od osoby………………………………...
- ………................................................... x cena od osoby..............................................
- ……………………………………………. x cena od osoby………………………………..

&3
Uzgodniona cena jednego osobodnia/pobytu wynosi…………..i obejmuje:
-zakwaterowanie:…………………………………………………………………………………
- wyżywienie ……………………………………………………………………………………...
- opiekę medyczną………………………………………………………………………………..
- korzystanie z zaplecza towarzyszącego: 4 świetlic, terenu rekreacyjnego, wiaty imprez
integracyjnych , boiska piaszczystego do piłki siatkowej, stanowiska do piłki koszykowej,
trzech namiotów-świetlic letnich, podstawowego sprzętu sportowego, miejsca na ognisko.
- zakwaterowanie i wyżywienie 1 opiekuna na 15 uczestników,
-………………………………………………………………………………………………………

&4
Świadczenia żywieniowe rozpoczynają się.......................................... w dniu przyjazdu
a kończą ............................................................. w dniu wyjazdu.

&5
1.Zleceniobiorca dodatkowo zamawia świadczenia :…………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.Koszt dodatkowych świadczeń wynosi ogółem:……………………………………………….

&6
Ustala się, że należność za pobyt w wysokości ogółem:……………………………………
słownie:…………………………………………………………………………………………….
zostanie uregulowana w ratach j.n.
1). w terminie do dnia .................................... zostanie dokonana wpłata w
wysokości .....................słownie:…………………………………………………………………..
2)
W
terminie
do
dnia...............................zostanie
dokonana
wpłata
w
wysokości......................słownie:…………………………………………………………………..
3) W terminie do dnia ..............................zostanie dokonana wpłata w
wysokości......................słownie:…………………………………………………………………...
Rozliczenie wszystkich płatności nastąpi do dnia .................................................................
Wymienione kwoty należy przekazać na konto : Kredyt Bank S.A. O/ Elbląg 68 1500 1403
1214 0003 0164 0000
&7
W przypadku nieterminowego dokonywania przedpłat cena może ulec zmianie.
&8
1.Zleceniodawca przyjmuje na siebie obowiązek związany z powiadomieniem grupy
o konieczności zapoznania się w dniu wjazdu i przestrzegania podczas pobytu w
ośrodku „Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Wczasowego SOLAR.”
2.Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu ewentualnych
szkód wyrządzonych przez uczestników pobytu na podstawie protokółu sporządzonego
przez kierownika grupy i kierownika ośrodka
3.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 w dniu wjazdu a kończy o godz.11.00
w dniu wyjazdu. Wcześniejsze godz.wjazdów oraz późniejsze godz. wyjazdów
wymagają indywidualnych uzgodnień w tym zakresie.
&9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy winny być sporządzone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
& 11
Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Elblągu
& 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

