Pszczyńskie Centrum Rekreacji S.C. Grzelak, Mirek
Ul. Dworcowa 28 a, 43-262 Radostowice
NIP 6381039142
ZEZWOLENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA DZIAŁALNOŚĆ
TURYSTYCZNĄ – 7456

UMOWA WYJAZDU ZIMOWEGO
Umowa pomi ędzy PCR S.C. Grzelak, Mirek w Pszczynie a:
……………………………………… rodzicem (prawnym opiekunem) uczestnika ( wpisać
imię i nazwisko uczestnika -ów)
1…………………………………………………………………………………………………
…………
2…………………………………………………………………………………………………
………..
3…………………………………………………………………………………………………
………..
(Nazwisko i Imię Rodzica, adres zamieszkania, numer dowodu sosobistego)
………….
……...............................................................................................................................................
..
.......................................................................................................................................................
...........
1.Organizatorem wypoczynku zimowego jest PCR z siedzib w Radostowicach, ulica
Dworcowa 28a, zwany dalej Organizatorem.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje z chwilą podpisania umowy
przez Klienta oraz przedstawiciela organizatora wyjazdu zimowego
3. Z chwilą zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 300,PLN, o ile Umowa zawierana jest na wię cej, nż 30 dni przed dniem wyjazdu. Dokonanie
pełnej wp łaty ceny powinno nastąpić nie później niż 15 dni przed dniem wyjazdu.
4. Jeżeli umowa zostaje zawarta na więcej, niż 15 dni, przed dniem wyjazdu, wpłata moż e
nastąpić gotówk lub przelewem. W przypadku dokonania wp aty przelewem należy
przedstawić lub przesłać elektronicznie dowód wpłaty.
5. Jeżeli umowa zostaje zawarta na mniej, niż 15 dni przed datą wyjazdu, Klient jest
zobowiązany do zap łaty gotówką pełnej ceny świadczeń turystycznych w dniu zawarcia
Umowy u organizatora.
6. Nie dokonanie przez Klienta pełnej wpłaty ceny świadczeń turystycznych w umówionym
terminie, uważa się za rezygnację Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn
leżących po stronie Klienta. W takim też przypadku Umowa rozwiązuje się , zaś Organizator
jest uprawniony do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 200,- PLN.
7. W każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy Klient może odstąpić od umowy. W
przypadku odstą pienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie do
21 dni przed rozpoczęciem turnusu Klient jest zobowiązany do pokrycia 50% kosztów
imprezy turystycznej.
8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych
ubezpieczeniezagwarantowane jest w wysokości – NW – 10.000 PLN
9. Warunki ubezpieczenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
10. Niezbę dnym warunkiem dla wszczęcia posę powania reklamacyjnego jest sporządzenie
przez Klienta pisemnej reklamacji określającej niezaspokojenie roszczenia oraz

potwierdzenie zgłoszenia reklamacji . Termin do złożenia reklamacji upływa po 14 dniach od
dnia powrotu.
11.Reklamacja jest ważna o ile została skierowana bezpośrednio na adres siedziby
Organizatora indywidualnie przez Klienta, oraz zawierająca dokładnie opisane zarzuty
niewłaściwego realizowania świadczenia
12. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za:
a) skutki wynikłe dla Klienta z faktu nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki lub wcześniejszego
powrotu z przyczyn leżących po stronie Klienta. W powyższych przypadkach Organizator nie
jest zobowi zany do wypłaty żadnych kwot za niewykorzystanie świadczeń .
b) opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami lub z winy przewoźnika,
gdzie zakres odpowiedzialności regulują odrębne przepisy.
14. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód powstałych w trakcie trwania
imprezy wyrządzonych przez siebie.
15. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów
organizacyjnych. 17. Zgadzam się na pokazywanie zdjęmojego dziecka na stronie
internetowej PCR-u
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa, warunkami ubezpieczenia
oraz je akceptuję
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki dotyczącym organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych, Organizator składa deklaracje do
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące liczby uczestników
poszczególnych wyjazdów. W przypadku wyjazdów zagranicznych Organizator
odprowadza właściwą kwotę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
Obóz zimowy w ………………………………………………………………………………
Termin obozu …………………………………………………………………………………..

Radostowice dnia
…………………………………………………………………………………………………
……………….
Pieczęć organizatora
…………………………………………………………………………………………………
…………..
Czytelny podpis
klienta……………………………………………………………………………………………
……………..

