UMOWA
Zawarta w dniu ...................... pomiędzy Biurem Turystycznym „Solar” s.c. w
Elblągu 82-300 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 ,
posiadającym polisę OC nr 901004531698 organizatora i pośrednika
turystycznego wydaną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń „ERGO
HESTIA” oddział w Elblągu
reprezentowanym przez:
Marię Teresę Karczewską i Małgorzatę Jankowską-właścicielki biura
zwanymi dalej Zleceniobiorcą a:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą.
Zleceniodawca kupuje od Zleceniobiorcy ....................... miejsca/ skierowania
na kolonie letnie /obóz sportowy/pobyt w .......................................................
...........................................................................................................................
w terminach jak niżej:
1. .............................................
3. ..........................................
2. .............................................
4. ..........................................
5. .............................................
6. ..........................................
&2
Uzgodniona cena jednego osobodnia / skierowania wynosi ..........................
i obejmuje:
-zakwaterowanie w ..........................................................................................
………………………………………………………………………………………...
-wyżywienie ..................................................................................................
- opiekę kadry pedagogicznej
- opiekę kadry medycznej
- opiekę ratowników WOPR
- korzystanie z zaplecza towarzyszącego ........................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
- transport autokarowy
- ubezpieczenie

&3
Świadczenia żywieniowe rozpoczynają się .....................................................
w dniu przyjazdu a kończą ....................................
w dniu wyjazdu
........................................................................................................................
&4
Ustala się, że należność za skierowania wg następującego wyliczenia:
.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
zostanie uregulowana w ratach jak niżej:
1. w terminie do dnia ............................. zostanie dokonana wpłata w
wysokości ………………wartości umowy tj. .............................................zł.
2. w terminie do dnia .............................. zostanie dokonana wpłata w
wysokości………………. wartości umowy tj. ............................................zł.
3. w terminie do dnia ............................... zostanie dokonana wpłata w
wysokości……………… wartości umowy tj. ............................................ zł
Rozliczenie wszystkich płatności nastąpi do dnia ...............................
Wyżej wymienione kwoty należy przekazać na konto: KREDYT BANK S.A.
O/ ELBLĄG 68 1500 1403 1214 0003 0164 0000
&5
W przypadku nieterminowego dokonania przedpłat cena miejsca/ skierowania
może ulec zmianie.
&6
Obowiązki Zleceniobiorcy:
-przygotowanie i zakwalifikowanie obiektu kolonijnego w terminie do..............
- utrzymanie obiektu we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym
- wydzielenie pomieszczeń na izolatki
- zapewnienie opieki medycznej -pielęgniarskiej, lekarz w pobliskiej
placówce zdrowia lub na wezwanie
- zapewnienie opieki ratowników WOPR na kąpielisku nadmorskim
-………………………………………………………………………………………..
&7
Obowiązki Zleceniodawcy:
- spowodowanie aby wszyscy uczestnicy kolonii posiadali karty kolonijne
zawierające aktualne badanie lekarskie,
- wpłata zaliczek w wyznaczonych terminach
- pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników kolonii na
podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez kierownika kolonii
i wychowawców

- posiadanie min. 10 jednobarwnych czepków kąpielowych dla własnej grupy
- zakup ewentualnych antybiotyków na podstawie imiennych recept wypisa nych przez lekarza
-……………………………………………………………………………………….
&8
1.Zleceniodawca przyjmuje na siebie obowiązek związany z powiadomieniem
grupy o konieczności zapoznania się w dniu wjazdu do ośrodka i przestrzegania podczas pobytu w ośrodku „Regulaminu funkcjonowania O.W.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.
&9
Strony ustaliły, że Zleceniodawca zapewnia wykorzystanie miejsc/ skierowań
w limicie ........... dni. Jednocześnie Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
zmiany z przyczyn losowych ilości osób i zakresu świadczeń maksymalnie o
5%. Wartość umowy ulega jednocześnie zmianie proporcjonalnie.
& 10
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.
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