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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
KRAJ:.................................................... TERMIN:.......................................................  
WYŻYWIENIE:............................................. ŚRODEK  TRANSPORTU: .................................... 
MIEJSCE WYJAZDU: ........................... GODZ. WYJAZDU:...................................... 
LICZBA OSÓB W POKOJU:................ OSOBY DOROSŁE.............DZIECI:........... 
 

Lp. Nazwisko  Imię Data ur. Pesel Seria I nr 
paszportu 

Cena 

1.       
 

Adres/ 
 

Telefon:  
  

     

2.       
 

Adres/ 
 

Telefon: 
 

     

3.   
 

    

Adres 
 

/Telefon      

4.       
  

Adres 
 

/Telefon      

      Choroby przewlekłe             Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy          Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 
RAZEM  PLN 

 
Zaliczka w dniu........................................= .....................PLN 
Dopłata w dniu................/............./...........=....................PLN 
 

IDEA BANK 44 1950 0001 2006 0974 1477 0001 
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ „WARUNKÓW UCZESTNICTWA”, KTÓRE STANOWIĄ 
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE I AKCEPTUJĘ JE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

 
MIEJSCOWOŚĆ, DNIA   PIECZĄTKA I PODPIS AGENTA   PODPIS KLIENTA 
 
 
     
...........................................   ..............................................................   ................................... 

 

   



 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ „VENETO POLAND” 

 
1. Zawarcie umowy z „VENETO POLAND” zwanym dalej „VENETO POLAND” następuje w chwili przyjęcia przez pracownika lub 

przedstawiciela (agenta) VENETO POLAND wypełnionego i podpisanego przez uczestnika wycieczki „Zgłoszenia na imprezę turystyczną” oraz 
przyjęcia pierwszej wpłaty w wysokości ustalonej przez „VENETO POLAND”. 

2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić „VENETO POLAND” w terminie umożliwiającym realizację wyjazdu o zmianach: adresu zamieszkania, 
wymianie dokumentów umożliwiających wyjazd, które nastąpiły w okresie od podpisania "„Zgłoszenia na imprezę turystyczną” do wyjazdu za 
granicę.  

3. „VENETO POLAND” zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli klient zawiadomiony o 
zmianie istotnych warunków umowy (Np.: termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia 
przyjmuje się, że milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie będzie 
podwyższona. 

4. „VENETO POLAND” zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna 
z niezależnych od Biura powodów i okoliczności, względnie, jeśli liczba uczestników imprezy nie osiąga zakładanego minimum, to odwołanie jest 
skuteczne do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

5. Uczestnik wyjeżdżający na imprezę jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty określone przez „VENETO POLAND”, Biuro nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki niedostarczenia dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy w określonym przez „VENETO POLAND” 
terminie. W takich przypadkach „VENETO POLAND”, po skreśleniu Uczestnika z listy, zwraca wpłatę zgodnie z pkt. 10. 

6. Niewykorzystanie przez Uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do 
obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.  

7. Nie zgłoszenie się na miejsce zbiórki przed wyjazdem względnie odstąpienie od wykorzystana opłaconych świadczeń bez powiadomienia Biura 
przed terminem ich rozpoczęcia jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do jakiegokolwiek zwrotu wniesionej opłaty.  

8. Jeżeli Uczestnik nie wyjechał na imprezę w wyznaczonym terminie, „VENETO POLAND” nie zapewnia dojazdu w terminie późniejszym. W 
przypadku przybycia na imprezę z opóźnieniem, „VENETO POLAND” nie gwarantuje zapewnienia pobytu w bazie o standardzie uzgodnionym w 
momencie zakupu. Osobom, które przybyły z opóźnieniem „VENETO POLAND” nie umożliwia przedłużonego pobytu.  

9. Klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a organizator ma obowiązek ustosunkować się 
do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia.  

10. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. 
11. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie, B. P. „VENETO POLAND” nalicza koszty proporcjonalnie do ich poniesienia. 

W przypadku stosowania innych potrąceń będą one podawane w programie lub karcie informacyjnej danej imprezy. Omówione powyżej zasady 
potrąceń maja zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy. 

12. Nie opłacenie przez Uczestnika w ustalonym przez „VENETO POLAND” terminie pełnych kosztów imprezy powoduje skreślenie Uczestnika z 
listy osób wyjeżdżających z równoczesnym zastosowaniem określonych w punkcie 10 konsekwencji finansowych. 

13. Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu wyłącznie w zaistnienia jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztu transportu oraz 
wzrostu kursów walut. 

14. Ubezpieczenie uczestnika zawarte jest w cenie i opiewa na przynajmniej NNW 15 000 PLN i KL 10 000 EUR, bagaż 1 000 PLN. Ubezpieczenie 
jest rozszerzone o ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych. 

15. Ubezpieczenia bagażu klient dokonuje we własnym zakresie. Bagaż Uczestnika powinien odpowiadać rozmiarom i warunkom określonym przez 
przewoźnika.  

16. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń pilota wycieczki, przestrzegania regulaminu oraz informowania pilota o zamiarze 
oddalenia się od grupy w czasie wspólnego realizowania programu wycieczki. 

17. Organizator przekazał uczestnikowi imprezy w formie pisemnej wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 ustawy o usługach 
turystycznych, zgodnie z art. 13 ust. 3,a ww. ustawy – m. in. przepisy paszportowe, wizowe, sanitarne, ewentualne zagrożenia życia i zdrowia na 
odwiedzanych obszarach. 

18. Każdego uczestnika obowiązują polskie przepisy celno-dewizowe, krajów tranzytowych oraz państwa, do którego następuje wyjazd. Za 
zatrzymanie Uczestnika na granicy Biuro nie ponosi odpowiedzialności. Osobie zatrzymanej nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. 

19. W przypadku zmian powyższych warunków uczestnictwa, dotyczących rezygnacji z imprezy, potrąceń, ubezpieczenia, zniżek dla dzieci, bagażu 
itp. Szczegółowe informacje będą zamieszczane w programie lub karcie informacyjnej danej imprezy.  

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie 
obowiązujące w zakresie prawa przewozowego, przepisy o ochronie zdrowia i przepisy porządkowe. 

21. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zleceniobiorcy. 
22. Jeśli klient wykupuje ubezpieczenie to: 

o Ja „Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu, których dokonuję płatności za imprezę 
turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące 
OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r., lub OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku, oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 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 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej 
umowy. 

o Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji 
medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w 
celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.  

 Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy 
ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do  swoich danych oraz ich poprawiania”. 


