UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Sprzedawca i organizator:
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej (SL SALOS RP)
Ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków
Tel.: +48 697 130 313
NIP: 944 15 82 183
www.salos.pl
Alior Bank - 41 2490 0005 0000 4530 5836 2692
Wpis do CEOTiPUNPUT nr 22808

Nr umowy:

/W/2020/SS

Imię i nazwisko Klienta (rodzica/opiekuna):

X Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Adres mailowy:
Miejsce wyjazdu/akcja:
Cena całkowita wyjazdu za osobę:
X Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Adres mailowy:
Miejsce wyjazdu/akcja:
Cena całkowita wyjazdu za osobę:
Program, transport i wyżywienie: ZGODNIE Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WYMIENIONEJ W UMOWIE AKCJI WAKACYJNEJ
Świadczenia: Szczegółowy Program Imprezy, obejmujący główne właściwości świadczonych przez Organizatora usług turystycznych opisany został na stronie
internetowej www.salos.pl oraz w Załączniku nr 2 (oferta wyjazdów wakacyjnych) do Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej
Warunki rezerwacji:
Zaliczka : 400,00 zł płatna w dniu rezerwacji
Karta kwalifikacyjna i umowa dostarczona do dnia: 20.01.2021 r.
Dopłata: całość płatna do dnia: 20.01.2021 r.
Sposób zapłaty: gotówką w siedzibie Organizatora lub przelewem
Integralną częścią umowy o udział w imprezie turystycznej są:
• Zał. 1 – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku • Zał. 2 – Oferta wyjazdów wakacyjnych, która zawiera informacje o charakterze wymienionych w Umowie,
świadczeniach, Programie Imprezy, transporcie i wyżywieniu zawartych w cenie Imprezy • Zał. 3 – Warunki uczestnictwa • Zał. 4 – Potwierdzenie posiadania
gwarancji ubezpieczeniowej • Zał. 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
Umowa generowana jest po dokonaniu przez Klienta wpłaty zaliczki za zarezerwowaną Imprezę.
Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza że otrzymał i zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa, zakresem ubezpieczenia zawartego z Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, z siedzibą przy ul. H. Raabego 13 w Warszawie oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie; Programem obozu znajdującym się w Ofercie wyjazdów wakacyjnych i na stronie www.salos.pl, który przyjmuje do
wiadomości i akceptuje. Jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie. Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa, czyli
brak wpłaty zaliczki, brak całkowitej opłaty za akcję wakacyjną/zimową lub brak kompletnej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku są jednoznaczne
z zerwaniem umowy i rezygnacją z akcji wakacyjnych/zimowych i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji. Na mocy zawartej pomiędzy
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i SL SALOS RP umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez
SL SALOS RP zgłoszony do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zgodnie z postanowieniami umowy generalnej zostanie objęty ubezpieczeniem
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości 10 000 złotych. Na mocy zawartej pomiędzy Wiener Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group i SL SALOS RP umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez
SL SALOS RP zgłoszony do Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group zgodnie z postanowieniami umowy generalnej zostanie
objęty ubezpieczeniem Kosztów leczenia do wysokości 20 000 euro i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do wysokości 10 000 złotych poza granicą
Rzeczpospolitej Polskiej. Klient potwierdza, że deklaruje za siebie i za uczestnika imprezy, w imieniu którego dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed
zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, stanowiące załączniki do niniejszej umowy. SL SALOS RP posiada zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci
Gwarancji Ubezpieczeniowej zawartej w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie, www.axa.pl. Ubezpieczony wyraża zgodę na
udostępnienie Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 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. Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową, której kopia znajduje się na stronie internetowej
www.salos.pl oraz w załączniku do Umowy. 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 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Więcej informacji na
http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Organizator został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś
Uczestnik (Konsument) będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co
oznacza, iż w przypadku złożenia przez Uczestnika (Konsumenta) skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Organizator nie ma obowiązku korzystać
z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Organizatora pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w w/w.
sposób. Dodatkowo wszelkie skargi można zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej (dokumenty złożone osobiście, drogą pocztową bądź e-mailem).

Data i podpis Klienta

Miejscowość, data

podpis pracownika SL SALOS RP

