Pszczyńskie Centrum Rekreacji S.C. Grzelak, Mirek z siedzibą w Pszczynie, ul. ks. biskupa Bednorza
Zezwolenie marszałka Województwa Śląskiego na działalność turystyczną – 7456

UMOWA
Pomiędzy PCR S.C. Grzelak, Mirek w Pszczynie a:
……………………………………… rodzicem (prawnym opiekunem) uczestnika ………….……..........................
(Nazwisko i Imię rodzica)

1.Organizatorem wypoczynku letniego zimowegojest PCR z siedzibą w Pszczynie ul. ks. biskupa Bednorzazwany
dalej Organizatorem.
2. Zawarcie umowy o świadczenie us ług turystycznych następuje z chwilą podpisania przez Klienta oraz
przedstawiciele OrganizatoraUmowy.
3. Z chwilą zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do wp łaty zaliczki w wysokości 300,- PLN, o ile Umowa
zawierana jest na więcej, niż 30 dni przed dniem wyjazdu. Dokonanie pe łnej 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, wp łata mo że nastąpić gotówką lub
przelewem. W przypadku dokonania wpłaty przelewem należy przedstawić lub przes ła ć 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 wp łaty ceny świadczeń turystycznych w umówionym terminie, uwa ża się za
rezygnację Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta. W takim
przypadku Umowa rozwiązuje się, zaś Organizator jest uprawniony do pobrania op łaty manipulacyjnej w wysokości
200,- PLN.
7. W każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy Klient może odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia 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 us ługach turystycznych ubezpieczenie
zagwarantowane jest na NNW – 10 000,- PLN.
9. Warunki ubezpieczenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
10. Niezbędnym warunkiem dla wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest sporządzenie przez Klienta pisemnej
reklamacji określającej niezaspokojenie roszczenia oraz potwierdzenie zg łoszenia reklamacji . Termin do z ło żenia
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 dok ładnie opisane zarzuty niew łaściwego realizowania świadczeń.
12. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki wynikłe dla Klienta z faktu nie zg łoszenia się na miejsce zbiórki lub wcześniejszego powrotu z przyczyn
leżących po stronie Klienta. W powyższych przypadkach Organizator nie jest zobowiązany do wyp łaty 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 powsta łych w trakcie trwania imprezy wyrządzonych
przez siebie.
15. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd w łaściwy dla siedziby Organizatora.
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów organizacyjnych.
17. Zgadzam się na pokazywanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej PCR-u

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa, warunkami ubezpieczenia oraz i je akceptuj ę.
Obóz zima ,lato *(niepotrze skreślić)
Turnus:

…........................................................

…....................................................

który( 1,2,3,4,5)

PSZCZYNA dnia …........................................
Data

gdzie itermin

…..........................................................
Pieczęć Organizatora

…................................................
Czytelny podpis Klienta

