
UMOWA

Zawarta dnia ………………………………………………… w …………………………………………………………. pomiędzy:

Firmą: Multi-Sport,Rafał Dudoń. wpisaną do rejestru organizatorów Turystyki i Rekreacji Marszałka 
Województwa Małopolskiego pod nr Z/50/2019, reprezentowaną przez właściciela Rafała Dudonia, 
zwanego dalej Organizatorem

a………………………………………………………………………..........................…

zamieszkałym(ą)……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym(ą) dalej Zamawiającym.

§1

Przedmiotem umowy jest impreza turystyczna o nazwie: OBÓZ REKRACYJNO-SPORTOWY 

w terminie: 01.08.2023r. –07.08.2023r.

Miejscem imprezy jest: Ośrodek CHROBRY Pokrzywna 69, 48-267 Jarnołtówek

                                                                                        §2

Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia imprezy turystycznej wymienionej 
w §1, na warunkach ustalonych w ofercie imprezy, zamieszczonej na stronie internetowej 
www.multisportwadowice.pl stanowiącej integralną część umowy

§3

Zamawiający zgłasza udział w imprezie wymienionej powyżej, dla dziecka:

…………………………………………………………………………………urodzony(a)………………………………………………………

zamieszkały(a)………………………………………………………………………………………………………………………………………

numer Pesel:

§4

Cena imprezy turystycznej wymienionej powyżej wynosi 2399 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 
 Sposób zapłaty, przelew na konto ING Bank Śląski 

MULTI-SPORT, Rafał Dudoń: 03 1050 1100 1000 0092 1344 0572

wpłata całości do 15.06.2023

z dopiskiem:
 imię nazwisko uczestnika – Obóz letni POKRZYWNA

                                                                      

                                                                         

§5



Rezygnacja z imprezy Zamawiającego może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i następuje 
po rozpatrzeniu jej przez Organizatora.             

                                       

§6

Poniesione koszty związane z anulowaniem rezerwacji uczestnictwa w imprezie będą podstawą do 
obciążenia Zamawiającego i wynoszą: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§7

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą w/w imprezy oraz potwierdza, że zna i akceptuje 
program imprezy zawarty w ofercie.

§8

W przypadku, kiedy wytyczne przygotowane przez resorty GIS, MZ i MEN w związku z wystąpieniem 
okolicznościami, które będą uniemożliwiały organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży, strony 
ustalają, że umowa ulega rozwiązaniu a wpłacone zaliczki zostaną zwrócone.

W przypadku, kiedy wytyczne przygotowane przez resorty GIS, MZ i MEN w związku z wystąpieniem 
różnych okolicznościami będą rekomendowały szczególne zasady i normy przy organizowaniu 
wypoczynku dzieci i młodzieży - strony w ramach umowy zastosują się do tych wytycznych.

§9

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

§10

W  sprawach  nieuregulowanych  w  powyższej  umowie  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu  Cywilnego,  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  usługach  turystycznych

………………………………………………………..                                                         …………………………………………………
     Podpis i pieczęć Organizatora                                                                          Podpis Zamawiającego          


