
 

              
 
 
 
 

 
UMOWA – ZGŁOSZENIE nr RUS01/…………../2017 

 
 
 

Impreza:        Ogrody Europy VIII Kraj:        Białoruś - Rosja Termin:        05.06 - 12.06.2017 

Zakwaterowanie: hotele **/*** Wyżywienie: wg programu 
Transport: autokar 

Miejsce wyjazdu: Lublin 
 

Osoba zawierająca umowę: 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania, telefon, mail 

  

 

Dane uczestników: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Nr paszportu 

1     

2     

3     

4     

 

Cena imprezy: 2290 zł Ilość osób:  

 

Świadczenia dodatkowe: 

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych:   Cena:  44,40 zł/os.   TAK   □     □   NIE 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy:       Cena: 68,70 zł/os.                     TAK   □                    □  NIE 

Opłata za procedurę wizową do Rosji i Białorusi: Cena 420 zł/os.                     TAK   □                   □  NIE 

 

KOSZT CAŁKOWITY:      ………………………………………………  zł 
 

 

Zaliczka:         Data wpłaty:  KP nr/przelew dnia  

Dopłata:  Data wpłaty:  KP nr/przelew dnia  

 

Faktura VAT TAK   □                   □  NIE 

Dane do faktury:  

 

Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonych osób zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy, które stanowią integralną część umowy. Wyrażam 
również zgodę na wykorzystanie moich danych oraz danych osób towarzyszących do czynności związanych z realizacją imprezy oraz do celów promocyjnych.  

Potwierdzam w imieniu własnym i wszystkich uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, otrzymanie Warunków Ubezpieczenia Podróży 
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2008) nr 10.10.004 oraz że zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich treść przed zawarciem umowy. Zostałem również poinformowany 
o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, ubezpieczenia SKI oraz ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, w celu realizacji postanowień umowy ubezpieczenia przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce oraz Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w 
Monachium oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że zwalniam lekarzy leczących mnie w kraju i za 
granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Gala-Travel Biuro Turystyki 
posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Jej beneficjentem jest Marszałek Województwa Lubelskiego, który jest właściwy 
w celu zgłaszania roszczeń. 
 
 
 

Lublin, dn. ...................................................................            ......................................................................................................... 
                                         czytelny podpis osoby zawierającej umowę 

 
 
..........................................................................................                                    ........................................................................................................... 
                 pieczęć Biura Turystyki GALA-Travel                                                                                         podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gala-Travel Biuro Turystyki ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin NIP 712-168-66-55 REGON 430896822 

Konto: Bank Zachodni WBK    58 1090 2590 0000 0001 3063 6710 
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego Nr 004   Koncesja Organizatora Turystyki nr 0261 

Gwarancja ubezpieczeniowa OC Organizatora Turystyki wydana przez Europäische Reiseversicherung  AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 



 
 
 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI GALA-TRAVEL  
 

I. Zasady ogólne  
1. Biuro Turystyki Gala-Travel, zwane dalej Organizatorem, oświadcza, że posiada:  
a) Koncesję Organizatora Turystyki nr 0261 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach Europy wydaną przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 
w dniu 14.05.1999 oraz wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 004;  
b) Gwarancję ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki wydaną przez T. U. Europejskie.  
2. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy, zawieranej przez Organizatora z Klientem.  
3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z ofertą, warunkami uczestnictwa i podpisaniu umowy-zgłoszenia. Jeśli Klient jest niepełnoletni, umowa-
zgłoszenie musi być podpisana przez ustawowego opiekuna.  
 

II. Warunki płatności, ubezpieczenie i koszty imprezy  
1. Klient zobowiązuje się w momencie zawarcia umowy do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy.  
2. Pełna należność za imprezę winna być wpłacona w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.  
3. W przypadku braku wpłaty w określonych umową terminach następuje automatyczne rozwiązanie umowy z Klientem.  
4. Wygaśnięcie umowy spowodowane brakiem wpłaty w odpowiednich terminach upoważnia Organizatora do obciążenia Klienta faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z 
realizacją imprezy.  
5. Klient jest ubezpieczony w T. U. Europejskie w ramach polisy generalnej:  
- imprezy krajowe na kwotę: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10000 zł  
- imprezy zagraniczne na kwotę: Koszty Leczenia 10000 €, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10000 zł  
6. Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy (składka: 3 % ceny imprezy). Klient może wykupić również dodatkowe ubezpieczenie następstw 
chorób przewlekłych (składka: 5,55  zł/ 1 osoba/ 1 dzień). Pełna treść ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej wydanych 
przez T.U. Europejskie.  
 

III. Realizacja umowy  
1. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do wszelkich świadczeń określonych w programie imprezy.  
2. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do korzystania z pomocy i opieki pilota lub rezydenta, do którego może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące realizacji programu.  
3. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży: ważnego paszportu lub dowodu osobistego, ewentualnie wizy turystycznej (w krajach, gdzie jest ona 
wymagana).  
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, karnych, skarbowych, obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za trudności wynikłe z nieprzestrzegania w/w przepisów przez Klienta.  
5. W czasie trwania imprezy Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich wskazówek pilota lub rezydenta, umożliwiających realizację programu.  
6. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
spowodowane wyłącznie:  
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,  
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, 
albo  
c) siłą wyższą.  
7. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób 
odpowiedni dla rodzaju usługi.  
 

IV. Rezygnacja z udziału w imprezie  
1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie.  
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił w formie pisemnej Organizatora o rezygnacji z imprezy.  
3. Organizator ma prawo do obciążenia Klienta zgodnie z punktem 4 w przypadku rezygnacji następującej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora takich jak: brak 
dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie dotrzymanie przez Klienta określonych terminów płatności, nie przybycie na miejsce zbiórki, choroba i inne zdarzenia 
losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne.  
4. Organizator ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi kosztami, jakie Organizator poniesie w związku z rezygnacją Klienta z imprezy.  
5. Klient rezygnujący z udziału w imprezie może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
 

V. Odwołanie imprezy i zmiana ceny  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego przez niego minimum lub jeżeli jej przeprowadzenie jest 
utrudnione lub niebezpieczne z niezależnych od Organizatora powodów, o czym Klient zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
imprezy.  
2. W przypadku odstąpienia od imprezy lub odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo wg swojego wyboru:  
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;  
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń (w tym przypadku Klient może również dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy - chyba, że 
odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu opisanego w punkcie 1 lub siły wyższej).  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w następujących przypadkach  
a) wzrost kursu walut;  
b) wzrost kosztów transportu;  
c) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych.  
O zmianie tej organizator powiadomi Klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje 
proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.  
 

VI. Ochrona danych osobowych 
Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Gala-Travel Biuro Turystyki z  siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2. Podane dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji zawartej z Gala-Travel umowy. Mogą one zostać udostępnione innym podmiotom takim jak  hotele, firma ubezpieczeniowa, kontrahenci polscy i 
 zagraniczni w celu realizacji zawartej z Gala-Travel umowy. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 
 

VII. Reklamacje  
1. W przypadku nie wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.  
2. Reklamacja winna być wniesiona w formie pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłana listem poleconym na adres organizatora w terminie do 30 dni licząc od 
dnia zakończenia imprezy.  
3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni po wpłynięciu jej do Organizatora.  
 

VIII. Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy: Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity -                      
Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93), inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.  
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd. 
 


