
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ                                                       Nr umowy ……………………………… 

 

Sprzedawca: Gwarek Travel s.c. Anna Haszczyn, Paweł Haszczyn, z siedzibą w Piękna Góra 7,11-500 Giżycko,  

NIP 8451984037 nr konta PKOBP: 44 1020 4753 0000 0902 0117 8136 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod 

nr 4/2014 

Reprezentowaną przez Annę Haszczyn i Pawła Haszczyn 

1. Osoba zawierająca umowę: 

Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy w imieniu uczestnika imprezy turystycznej i jest 

rodzicem/opiekunem  ustawowym małoletniego Uczestnika: 

Dane osoby reprezentującej małoletniego uczestnika imprezy: 

Imię…………………………………….  Nazwisko…………………………………………………………………………………………….…. 

Pesel :………………………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy……………………………    e-mail………………………………………………………………………………………. 

Dane uczestnika imprezy turystycznej: 

Imię…………………………………….  Nazwisko…………………………………………………………………………………………….…. 

Data i miejsce urodzenia    ………………………………………………...….Pesel :……………………………………………………….. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa imprezy : KOLONIA „MISJA PRZETRWANIE” 

3. Termin imprezy: 28.07-03.08.2021 

4. Cena imprezy wynosi: 1 440 zł (słownie) jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych 

obejmuje poniższe świadczenia: 

a) Nocleg: zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych w miejscu imprezy: GWAREK MAZURY, Piękna Góra 7, 11-500 

Giżycko 

b) Wyżywienie w trakcie imprezy 

c) Program: zgodny z ofertą umieszczoną na stronie www.gwarek-mazury.pl  

d) Inne dodatkowe opłaty: …………………………………………………………………………………………………. 

5. Transport. Cena nie obejmuje transportu, dopłata na trasie………………………………………….wynosi………...….. 

6. Warunki rezerwacji -  zaliczki: 

1 rata: 440 zł (słownie) czterysta czterdzieści złotych, płatna do dnia: ………………… 

Pozostała należność – 1 000 zł (słownie) jeden tysiąc złotych płatna do dnia 28.06.2021 

 

 

Nr konta do wpłaty: PKOBP. Nr konta: 44 1020 4753 0000 0902 0117 8136 

Gwarek Travel s.c., 11-500 Giżycko, Piękna Góra 7 

Tytułem nr umowy: imię i nazwisko uczestnika imprezy , termin imprezy. 

 

Wystawienie faktury na życzenie Klienta po wcześniejszym podaniu danych: 

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

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

7. Pozostałe: 

7.1. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza zapoznanie się z  ofertą, formularzem informacyjnym, ogólnymi warunkami 

uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Gwarek Travel s.c oraz programem obozu znajdującym się w 

na stronie www.gwarek-mazury.pl, który przyjmuje  do wiadomości i akceptuje. Potwierdza, że przed dokonaniem rezerwacji i 

zawarciem umowy, udzielone mu zostały wymagane Ustawą Informacje, zakresem ubezpieczenia zawartego z Signal Iduna 

Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A; informacje o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy; 

jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie. 

7.2. Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa opisanych w pkt 1 jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją  

z imprezy i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.  

7.3. Na podstawie zawartej  z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr NR 516984 z dnia 1.11.2019  

Organizator zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i 

sumy ubezpieczenia przedstawione są w załączniku do umowy uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie 

turystycznej. 

7.4. Klient potwierdza, że deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę 

http://www.gwarek-mazury.pl/
http://www.gwarek-mazury.pl/


turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 

31.01.2018 r.; Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz zmienione uchwałą nr 70/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 15.12.2015 r., oraz Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone 

uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r. stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

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. Dane Ubezpieczonych będą 

udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy 

ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie 

www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych. 

7.5. Organizator oświadcza że posiada gwarancję ubezpieczeniową, której kopia znajduje się na stronie internetowej www.gwarek-

mazury.pl .Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w 

imprezie turystycznej oraz obowiązany do udzielenia pomocy Klientowi o której mowa w art. 52 Ustawy. Podstawa prawna 

umowy: art. 42 ustawy z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych(Dz.U. z 2017 

r. poz. 2361) oraz przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.  

7.6. Niniejsza umowa jest przygotowywana na podstawie przyjętego od Klienta zgłoszenia  i prawnie i wzajemnie obowiązująca dla 

Klienta  Gwarek Travel s.c. zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach 

Turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) zwana dalej jako „Ustawa”. 

7.7. Gwarek Travel odprowadza składkę na fundusz gwarancyjny zgodną  z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 

listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1900). 

7.8. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich 

poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 

osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Biuro przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie 

umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Biura, wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i 

wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, 

dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich 

przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora: a) przez czas trwania umowy, b) przez czas wykonywania obowiązków 

prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia 

wynikające z umowy, d) do momentu wycofania zgody. Podane dane osobowe Podróżnych mogą być udostępniane innym 

podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Dane osobowe 

Podróżnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

7.9. Od momentu zawarcia umowy rezygnacja z udziału w wycieczce będzie wiązała się z koniecznością pokrycia kosztów 

rezygnacji, ich wysokość określają Warunki Uczestnictwa.  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosowne będą postanowienia Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity) oraz przepisy Ustawy z dn. 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, tekst jednolity).  

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Prawdziwość powyższych 

danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Data i podpis Klienta       Data i podpis Sprzedawcy 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestnika imprezy w mediach elektronicznych 

 i drukowanych realizowanych w trakcie trwania imprezy. 

http://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych
http://www.gwarek-mazury.pl/
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Data i podpis Klienta   


