
                                          UMOWA
Zawarta w dniu......................

pomiędzy: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
3 Maja 42, 40-097 Katowice 

Reprezentowanym przez: Anitę Chrząszcz
zwanym dalej zleceniodawcą.

a 
Biuro Podróży ,,ABRAKSAS’’ z siedzibą w Katowicach na ul. Stawowej 3/2, 

NIP: 643-113-38-61,
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Mysłowice pod numerem 299 pn.

Reprezentowanym przez: właściciel Tomasz Turek,
zwanym dalej zleceniobiorcą.

§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania wyjazdu do Wielkiej Brytanii w 
terminie: 13-18.06.2019 roku dla …  osób płacących z następującymi świadczeniami:

 przejazd autokarem LUX

 3 noclegi u rodzin 
(Żaden z uczniów nie może wyjść wieczorem, a rodzina goszcząca bierze pełną odpowiedzialność 

za opiekę nad dziećmi przebywającymi w ich domu)

 3 śniadania u rodzin

 3 lunch pakiety 

 3 obiadokolacje u rodzin

 Opieka pilota/przewodnika

 Przeprawa promowa

 Ubezpieczenie  Signal Iduna Europa zakres Standard KL 10 000 EUR, NNW 10 000 PLN, BP 800 PLN  
(warunki ubezpieczenia załącznik nr 1 do umowy)

§ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zlecenia samodzielnie, a nie poprzez powierzenie go osobie

trzeciej. 

§ 3
Koszty ujęte w Par.1 w zakresie świadczeń uczestnictwa określonych niniejszą umową wynoszą kwotę 1150,00

PLN/os.

§ 4
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności w następujący sposób:

zaliczka przy zapisie : 250PLN/os
I –     wpłata 300,00 PLN/os do dnia 20.02.2019r.
II -     wpłata 300,00 PLN/os do dnia 20.03.2019r.
III –  wpłata 300,00 PLN/os do dnia 20.04.2019

na konto ING BANK SLASKI 85 1050 1214 1000 0022 7132 7880
Tytułem: Londyn 13-18.06.2019 Imię i nazwisko uczestnika

§ 5
 Zleceniodawca może zrezygnować z wycieczki na 70 dni przed terminem wyjazdu bez poniesienia jakichkolwiek

kosztów na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu organizacji wycieczki. W tym przypadku zaliczka i ewentualne inne
należności uiszczone przez Zleceniodawcę ulegają natychmiastowemu zwrotowi przez Zleceniobiorcę 1. 



W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę-uczestnika z imprezy w okresie:
- od 70 do 51 dni przed terminem wyjazdu- Zleceniodawca (uczestnik) zobowiązuje się  
 do pokrycia 10% kosztów organizacji wycieczki określonych w   § 3.
- od 50 do 38 dni przed terminem wyjazdu- Zleceniodawca (uczestnik) zobowiązuje się do   
 pokrycia 50% kosztów organizacji wycieczki określonych w   § 3.
- od 37 do 0 dni przed terminem wyjazdu- Zleceniodawca (uczestnik) zobowiązuje się do 
 pokrycia 100% kosztów organizacji wycieczki określonych w   § 3

§ 6
Zgłoszenie przez Zleceniodawcę reklamacji związanych z wykonaniem przez Zleceniobiorcę usług wynikających z

niniejszej umowy powinno nastąpić na piśmie na adres siedziby Biura Podróży w terminie 30 dni licząc od dnia
powrotu do Polski.

§ 7
Zleceniobiorca  jest zobowiązany przed zawarciem umowy podać klientowi w imieniu Zlecającego:

1. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach 
zdrowotnych, do udziału w imprezach turystycznych. 

2. Informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 
turystycznej.

3. informację o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz o 
możliwości indywidualnego zawarcia umowy na innych warunkach na koszt klienta.

4. informację o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwościach 
ubezpieczeń z tego tytułu.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Katowicach.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 11
Umowa zostaje sporządzona na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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                                              ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY ABRAKSAS umowy
generalnej  ubezpieczenia  nr  201376 z dnia 25.03.2013r.  Każdy uczestnik imprezy turystycznej  BIURA PODRÓŻY
ABRAKSAS zgłoszony  do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty
jest ubezpieczeniem  SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem  Kosztów Imprezy
Turystycznej. Pakiety ubezpieczenia BIURO PODRÓŻY obejmuje: 
Bezpieczne Podróże BP_1 EUROPA, STANDARD KL 10 000EUR, NNW 10 000PLN, BP 800PLN
Koszty Imprezy Turystycznej BP_RG_1 STANDARD wersja 100%
                                                 BP_RGS_1 STANDARD wersja 100%

Niżej podpisany/na............................................... deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których
dokonuje  płatność  za  imprezę  turystyczną,  że  przed  zawarciem  umowy uczestnictwa/umowy zgłoszenia  udziału  w
imprezie  turystycznej  otrzymałem/am  następujące  OWU:  Ogólne  Warunki   Ubezpieczenia  SIGNAL  IDUNA
BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą NR 71/Z/2015  Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Z dnia
15.12.2015r.oraz z Informacją o Produkcie Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.a także
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zatwierdzone
uchwałą  Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.  Z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z
dnia 17.06.2015 r.  oraz  aneksem nr  2 z  dnia  15.12.2015r.,  oraz  z  Informacją  o Produkcie  Ubezpieczenia  Kosztów
Imprezy Turystycznej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A  stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Jednocześnie  oświadczam  w  imieniu  swoim  i  pozostałych  uczestników  imprezy,  że  każdy  Ubezpieczony
przystępujący do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienia  z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
określonej w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. O zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia
leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na
udostępnienie SIGNAL IDUNA przed podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego
leczenia w celu ustalenia prawa do świadczenia z  zawartej  umowy ubezpieczenia i  wysokości  świadczenia,  a także
informacji  o  przyczynie  śmierci  Ubezpieczonego,  z  zastrzeżeniem  iż  powyższa  zgoda  ważna  jest  wyłącznie,  pod
warunkiem  zaistnienia  zdarzenia  ubezpieczeniowego.  Ponadto  zgadzam  się  na  występowanie  do  NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Zostałem/łam poinformowany/na oraz przekażę
informacje  pozostałym  ubezpieczonym,  że  dane  osób  objętych  ubezpieczeniem  w  zakresie  obejmującym:  imię,
nazwisko, datę urodzenia,  adres  zamieszkania/zameldowania,  zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela,  tj.  SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. Z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione
dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych,  w celu realizacji  umowy
ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Kazda osoba
ma prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  jak  również  prawo  wyrażania  sprzeciwu  wobec
przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowych
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