KOD IMPREZY: SKIT2021

Biuro Podróży AWENTUR Wójcik Krzysztof
ul. Stawowa 2, 44-194 Knurów,
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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
UMOWA GŁÓWNA IMPREZY SKIT2021
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 Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych pod numerem: 953, które reprezentuje właściciel Krzysztof Wójcik, zwanym dalej
Wykonawcą.
Stroną Umowy jest:
Osoba występująca w Formularzu Uczestnictwa, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,
zwaną dalej: Uczestnikiem,
§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest udział w 9 dniowej autokarowej imprezie turystycznej NARTY WŁOCHY
MONTE CIMONE 2021.
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§2 PROGRAM I TERMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Programy imprezy: stanowi załącznik do Umowy, dostępny jest również pod linkiem:
www.awentur.pl/doc/imp/skit2021.pdf.
Termin rozpoczęcia imprezy: 30 styczeń 2021r., termin zakończenia imprezy: 07 luty 2021r.
Nie stanowi zmiany warunków Umowy zamiana kolejności zwiedzania w Programie imprezy turystycznej.
§3 CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, FORMA WPŁATY, ZMIANA CENY
Wpłata za udział wynosi:
1.1. od osoby dorosłej: 2390,00zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych zero groszy),
1.2. od osoby do lat 14: 2150,00zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych zero groszy).
Wpłaty będą dokonywane w sposób ratalny:
2.1. I wpłata – zaliczka w wysokości 500,00zł (pięćset złotych zero groszy), płatna do 15-11-2020r.,
2.2. II wpłata – w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych zero groszy) od osoby, płatna do 15-12-2020r.,
2.3. III wpłata – wysokość dla osoby dorosłej 890,00zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy),
dla dziecka 650,00zł (sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), płatna do 15-01-2021r.
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: SKIT2021, imię i nazwisko uczestnika, nr raty,
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Uczestnika.
§4 ŚRODEK TRANSPORTU
Autokar turystyczny z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, wyposażony w WC, klimatyzację, Cafebar,
pochylane i rozsuwane na bok siedzenia wyposażone w podłokietniki, podnóżki, stoliczki i siateczki.
Podział siedzeń w autokarze zależy od kolejności wpłat.
§5 MIEJSCE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIE

1. Miejsca zakwaterowania: Residence Trogolinio 55, Via XXV Aprile, 41025 Montecreto Prowincja Modena,
Włochy, strona internetowa:
http://www.trogolino.it/ITA/index.php?option=com_content&view=article&id=5:togolino&catid=3:residence&I
temid=12
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.
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§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,
2. Zakres i suma ubezpieczenia zagwarantowana przez Wykonawcę w cenie imprezy turystycznej:
2.1. Wariant ubezpieczenia: TRAVEL SPORT - LARGE ŚWIAT (STREFA B) – czerwona ramka

3.

Dokładne postanowienia w zakresie powyższych ubezpieczeń zawarte są w OWU- Ogólnych Warunkach
Ubezpieczeń, dostępne są w linku: http://awentur.pl/doc/axa/owu_travel_sport_2103.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.
5. Za dopłatą istnieje możliwość zmiany pakietu ubezpieczenia (w tym celu prosimy o indywidualny kontakt z nami):
5.1. do wariantu XLARGE – koszt 25,00 zł od osoby za cały wyjazd,
5.2. dodatkowe ubezpieczenie OC Sport i Sprzęt Sportowy do wariantu LARGE lub XLARGE (wersja TRAVEL SPORT
PLUS) – koszt 30,00zł od osoby za cały wyjazd,
5.3. dodatkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – koszt 50,00 zł od osoby za cały wyjazd,
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§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że przekaże wszystkie informacje zawarte w tej Umowie Uczestnikom,
których na nią zapiszę.
2. W imprezie turystycznej mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
3. Załączniku do Umowy:
3.1. Certyfikat wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystki dostępny pod linkiem:
http://awentur.pl/doc/wpis-ceot.pdf
3.2. Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej podpisanej z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A, dostępny pod linkiem:
http://www.awentur.pl/doc/cert.pdf
3.3. Program imprezy turystycznej, dostępny pod linkiem: www.awentur.pl/doc/imp/skit2021.pdf
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
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 Residence Trogolinio 55, Via XXV Aprile, 41025 Montecreto Prowincja Modena, Włochy
7. Poprzez wysłanie formularza udziału w imprezie turystycznej, 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.
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