
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ - WZÓR 

Z DNIA …………………………. 

zwana dalej Umową 

 

Organizator 

Imprezy 

Turystycznej 

 

Mówiący Kij sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 11 listopada 92, 07-410 

Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000820666, NIP: 7582373546, REGON: 38516568800000, adres e-mail 

biuro@kijempomapie.pl , nr tel + 48 575 790 017, wpisana do Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego pod nr 2333. 

reprezentowana przez ………………………………..……. . 

 

Klient/Podróżny 

 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Nr i seria paszportu: 

PESEL:  

Adres: 

Adres e-mail: 

Nr telefonu: 

Dotyczy 

Imprezy 

Turystycznej 

 

…………………………………………….…….   

Termin Imprezy 

turystycznej 

 

……………………………………………….  

Godzina i 

miejsce zbiórki 

 

………………………………………………. 

Łączna cena …………………………………………..….  

*cena brutto, obejmuje podatek VAT 

Cena obejmuje • ……………………………………  

• ……………………………………   

• Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 

wynikającej z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2019.548) 

oraz przepisów wykonawczych.  

mailto:biuro@kijempomapie.pl


Cena nie 

obejmuje 

• ………………………………. 

• ………………………………. 

 

§1. Zasady realizacji Umowy 

1. Organizator Imprezy turystycznej zobowiązuje się zorganizować Imprezę turystyczną na rzecz 

Podróżnych, zgodnie z programem załączonym do niniejszej Umowy. 

2. Klient oświadcza, że akceptuje treść Umowy i jej załączników oraz zobowiązuje się zapoznać z ich 

treścią (w tym szczególności OWU) wszystkich Podróżnych w imieniu których i na rzecz których 

zawiera Umowę.  

3. Klient oświadcza, że zapozna wszystkich Podróżnych z informacjami udzielonymi mu przez 

Organizatora – jeżeli mają one zastosowanie do Imprezy turystycznej objętej niniejszą Umową - 

dotyczących:  

a) ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, 

b) informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, a także o 

sugerowanych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie Imprezy turystycznej, 

c) informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o 

możliwości ubezpieczenia z tym związanego, 

d) informacji o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy w każdym momencie przed 

rozpoczęciem Imprezy turystycznej za stosowną opłatą określoną w OWU, 

e) informacji o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez Podróżnego z 

niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej w określonym 

języku obcym, 

f) wszelkich niezbędnych informacji, do których podania Organizator jest zobowiązany na mocy 

art. 40 Ustawy. 

4. Klient oświadcza, że zgłoszenie Podróżnych nastąpiło po zapoznaniu ich z OWU, ofertą, ważnymi 

informacjami dodatkowymi i złożeniu przez te osoby względem Klienta oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na udział w Imprezie turystycznej, stosownie do przepisu art. 393 § 2 Kodeksu cywilnego 

5. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, Klient poda dane Podróżnych w imieniu i na rzecz których 

zawiera Umowę. Lista Podróżnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

6. Klient oświadcza, że dane Podróżnych są zgodne z prawdą. 

7. Klient oświadcza, że Podróżni spełniają wymagania przedstawione w Ofercie.   

§2. Zasady płatności 

1. Płatność ceny Imprezy turystycznej następuje w dwóch ratach:  

a) Pierwsza rata w wysokości …………………………… płatna do ………………………. 

b) Druga rata w wysokości …………………………… płatna do ………………………….. 

2. W przypadku zawarcia Umowy na ……… dni przed jej rozpoczęciem, całość ceny należy uiścić w 

ciągu …………. od zawarcia Umowy.  



3. Wszelkich płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora  

57 8923 0008 0124 9426 2012 0001 

§3. Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji Imprezy turystycznej będą 

przekazywane drogę elektroniczną. Osoby odpowiedzialne za kontakt od każdej ze Stron: 

a) Organizator wycieczki - ………………………………….. 

b) Klient - …………………………………………… 

2. Zmiana danych kontaktowych wskazanych w pkt. poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.  

3. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w §1 OWU, stanowiącym załącznik 

do Umowy.  

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy w której Umowa została zawarta - pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 2 niniejszego paragrafu.    

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizacji Umowy. 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.  

6. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

  Organizator             Klient 

 

 

Załączniki: 

1. Lista Podróżnych 

2. Standardowy Formularz Informacyjny 

3. Ogólne Warunku Uczestnictwa 

4. Program Imprezy turystycznej 

5. Klauzula informacyjna RODO 

6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia udostępnione przez Ubezpieczyciela 

7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 

 


