KOD IMPREZY: JARD061219

Biuro Podróży AWENTUR Wójcik Krzysztof
(wielkość liter ma znaczenie!)
ul. Stawowa 2, 44-194 Knurów,
tel.: +48 661 14 37 31, www.awentur.pl , email: biuro@awentur.pl ,
NIP: 969-144-36-08, REGON: 242976877, nr wpisu do CEOT w woj. śląskim 953,

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
UMOWA GŁÓWNA IMPREZY JARD061219
Wykonawcą Umowy jest:
Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik, z siedzibą w Knurowie przy ul. Stawowej 2, 44-193 Knurów, z nadanym
numerem NIP: 969-144-36-08, REGON: 242976877, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 953,
które reprezentuje właściciel Krzysztof Wójcik, zwanym dalej Wykonawcą.
Stroną Umowy jest:
Osoba występującą w Formularzu Uczestnictwa, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,
zwaną dalej: Uczestnikiem,
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§1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest udział w 2 dniowej autokarowej imprezie turystycznej (wycieczki) JARMARK
BOŻONARODZENIOWY WROCŁAW - DREZNO.
§2 PROGRAM I TERMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Programy imprezy: stanowi załącznik do Umowy, dostępny jest również pod linkiem:
www.awentur.pl/doc/imp/jard061219-i.pdf.
Termin rozpoczęcia imprezy turystycznej: 06-12-2019r., termin zakończenia imprezy turystycznej: 07-12-2019r.
Nie stanowi zmiany warunków Umowy zamiana kolejności zwiedzania w Programie imprezy turystycznej.
§3 CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, FORMA WPŁATY, ZMIANA CENY
Wpłata za udział wynosi 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).
Wpłaty będą dokonywane w sposób jednorazowy.
Forma wpłaty: Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy,
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Numer rachunku: 94 1050 1298 1000 0090 9634 4651
Biuro Podróży AWENTUR Wójcik Krzysztof, 44-193 Knurów, ul. Stawowa 2
Tytułem: JARD061219, imię i nazwisko uczestnika
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Uczestnika.
§4 ŚRODEK TRANSPORTU
Autokar turystyczny, wyposażony w WC, klimatyzację, Cafebar, pochylane siedzenia, podłokietniki, podnóżki,
stoliczki i siateczki na każdym siedzeniu.
Podział siedzeń w autokarze zależy od kolejności wpłat.
§5 MIEJSCE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIE

1. Miejsca zakwaterowania: Hotel ** Jan | Jędrzychowice 98 59-900 Zgorzelec, strona internetowa:
http://www.jan-hotel.pl/
2. Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same
lub o podwyższonym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków Umowy i nie stanowi
podstawy do reklamacji.
3. Wyżywienie: wyszczególnione w Programie imprezy, stanowiącym załącznik do Umowy.
§6 UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1.

Uczestnicy imprezy turystycznej ubezpieczeni są w: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 00-867
Warszawa przy ul. Chłodna 51, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000271543, o kapitale akcyjnym w wysokości 107 912 677 zł, opłacony w całości, NIP 107-00-06-155.
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2.

Zakres i suma ubezpieczenia zagwarantowana przez Wykonawcę w cenie imprezy turystycznej:
2.1. Wariant ubezpieczenia TRAVEL MEDIUM EUROPA

3. Dokładne postanowienia w zakresie powyższych ubezpieczeń zawarte są w OWU- Ogólnych Warunkach
Ubezpieczeń, dostępne są w linku: http://awentur.pl/doc/axa/Ind_527_0818_z_owu.pdf
4. W przypadku uczestników, którzy cierpią na choroby przewlekłe istnienie obowiązek dodatkowego ubezpieczenia
od następstw chorób przewlekłych (CP) lub pisemne oświadczenie uczestnika, że z tego ubezpieczenia rezygnuje z
pełną świadomością wynikających z tej rezygnacji następstw. Koszt dodatkowego ubezpieczenia od chorób
przewlekłych to 6zł/os/dzień – potrzebę takowego ubezpieczenia prosimy zgłaszać przy zapisywaniu się na wyjazd.
5. Za dopłatą istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia (w tym celu prosimy o indywidualny kontakt z nami):
5.1. KL i Assistance o większą sumę gwarancyjną,

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że przekaże wszystkie informacje zawarte w tej Umowie Uczestnikom,
których na nią zapiszę.
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2. W imprezie turystycznej mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
3. Załączniki do Umowy:
3.1. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru organizatorów turystyki, dostępną pod linkiem:
www.awentur.pl/doc/rotipt.pdf,
3.2. Kserokopia certyfikatu zawarcia umowy gwarancyjnej z AXA TUiR S.A, dostępną pod linkiem:
www.awentur.pl/doc/cert.pdf,
3.3. Program imprezy turystycznej, dostępny pod linkiem: www.awentur.pl/doc/imp/ jard061219-i.pdf ,
3.4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
dostępne pod linkiem: www.awentur.pl/doc/owu_rp.pdf,
3.5. Ogólne
Warunki
Ubezpieczenia
Podróży
KONTYNENTY,
dostępne
pod
linkiem:
www.awentur.pl/doc/owu_kon.pdf,
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr. 223, poz. 2268 z późniejszymi zamianami) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw.
5. W przypadku ewentualnych sporów dotyczących wykonywania niniejszej Umowy, Strony będą starały się
rozstrzygnąć je polubownie, w przypadku braku takiej możliwości Strony zgodnie ustalają, że będzie je rozstrzygał
sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży AWENTUR z siedzibą w Knurowie przy
ul. Stawowej 2, które reprezentuje Krzysztof Wójcik – właściciel, kontakt 661143731, email
biuro@awentur.pl
6.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji przedmiotu Umowy, tj. procesów
księgowych dokumentujących otrzymane wpłaty, ubezpieczenia i zakwaterowania w hotelu.
6.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
6.3.1. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 00-867 Warszawa przy ul. Chłodna 51, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271543, o kapitale
akcyjnym w wysokości 107 912 677 zł, opłacony w całości, NIP 107-00-06-155.
6.3.2. Hotel ** Jan | Jędrzychowice 98 59-900 Zgorzelec
7. Akceptuję Umowę oraz wszystkie załączniki stanowiące jej integralną część, a także formę świadczonych przez
Wykonawcę usług oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie (przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie)
moich a także osób trzecich danych osobowych do celów organizacyjnych niezbędnych do realizacji imprezy
turystycznej przez Biuro Podróży AWENTUR Wójcik Krzysztof z siedzibą w Knurowie, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wykonawca
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Rozwiązania informatyczne

P R O G R A M

TERMIN WYJAZDU
06-07.12.2019

Jarmark - Wrocław

W Y J A Z D U

Dzień 1
Piątek
ü Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach popołudniowych.
ü Przejazd do Wrocławia. Na trasie tradycyjnie słodki i rozgrzewający poczęstunek
AWENTUR-u.
ü Czas do dyspozycji grupy na Jarmarku (około 2h).
ü Przejazd do Hotelu** przy granicy polsko-niemieckiej.
ü Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2
Sobota
ü Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Drezna.
ü Drezno – zwiedzanie z przewodnikiem. Podczas spaceru po pięknym śródmieściu
z rezydencją książąt elektorów i królów saskich, Operą Sempera, Zwinger-em w centrum
miasta ujawnia się niepowtarzalny urok, który nie bez powodu nazwano
„Florencją nad Łabą”. Spacerując po mieście zwiedzimy z zewnątrz najważniejsze zabytki,
m.in. rokokowy zespół pałacowy Zwinger, Hofkirche - największy kościół katolicki,
Zamek Rezydencyjny, Kościół Najświętszej Maryi Panny.
ü Czas do dyspozycji grupy na Jarmarkach.
ü Powrót do miejsca zbiórki w godzinach nocnych. Niedziela przeznaczona na odpoczynek

CENA: 299 zł/os
Jarmark - Wrocław

Jarmark - Drezno

Jarmark - Drezno

Świadczenia zawarte w cenie:
ü transport autokarem klasy Premium (zwiększone przestrzenie między siedzeniami,
klimatyzacja, WC, lodówka do dyspozycji pasażerów),
ü poczęstunek w trakcie przejazdu: tradycyjne świąteczne ciasto i grzaniec,
ü opieka stewardessy na pokładzie autokaru,
ü opieka z biura podróży,
ü opieka przewodnika miejskiego w Dreźnie,
ü indywidualny system nagłośnienia Tour Guide,
ü nocleg ze śniadaniem w hotelu**, w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami,
ü ubezpieczenie NNW i KL Europa.
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