
 

 

Formularz umowy nr .................................................... 
o świadczenie usług turystycznych 

zawartej w Gdyni, dnia ....................................... , pomiędzy: 

Jędrzej Jurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FORREST ME Jędrzej Jurkowski, nr NIP 
5862121141, nr REGON 220970350, ul. Józefa Bema 9 lok. 3, 81-386 Gdynia, zwany dalej Organizatorem 

a 

Imię i nazwisko: 
............................................................................................................................................ 
Data urodzenia: 
............................................................................................................................................ 
PESEL: 
............................................................................................................................................ 
Adres email: 
............................................................................................................................................ 
Numer telefonu: 
............................................................................................................................................ 
Ulica, numer domu/lokalu:
............................................................................................................................................ 
Miejscowość:  
............................................................................................................................................ 
 

zwana/zwany dalej Uczestnikiem, zawierają umowę o następującej treści: 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Strony oświadczają, że Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług turystycznych przez Świat z Kajaka, dalej jako 
OWU, stanowią integralną część niniejszej umowy, uszczegóławiającą jej treść. 

2. Uczestnik oświadcza, że otrzymał od Organizatora oraz zapoznał się z OWU, akceptuję treść oświadczeń 
Organizatora i składa wszelkie oświadczenia oznaczone jako oświadczenia klienta lub uczestnika w treści OWU. 

3. Uczestnik oświadcza, że otrzymał i zapoznał się zarówno z ofertą, jak i programem wycieczki, będącej 
przedmiotem umowy, które stanowią integralną część umowy. 

§2. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Organizatora usługi turystycznej pod nazwą  
 
…………………………………………………………………. za ustalonym wynagrodzeniem dla następujących osób:  

Dane dodatkowych zgłoszonych uczestników: 

1/ Imię i nazwisko: ................................................................................................................................. 

Data urodzenia: ..................................................................................................................................... 

PESEL: ................................................................................................................................................. 

Adres email: .......................................................................................................................................... 

 



 

 

Numer telefonu: ..................................................................................................................................... 

2/ Imię i nazwisko: ................................................................................................................................. 

Data urodzenia: ..................................................................................................................................... 

PESEL: ................................................................................................................................................. 

Adres email: .......................................................................................................................................... 

Numer telefonu: ..................................................................................................................................... 

 

2. Czas trwania i miejsce świadczenia określa oferta wyjazdu oraz Program. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące oferowanej imprezy turystycznej są zawarte w Programie. Jeżeli Uczestnik 
zdecyduje się na fakultatywne zawarcie umowy o realizację dodatkowych świadczeń w ramach imprezy, szczegółowe 
postanowienia w danym zakresie są zawarte w Programie Dodatkowym. 

§3. Cena 

1. Cena imprezy turystycznej w podstawowym Programie wynosi ……………………... za uczestnika, tj. razem  
 
……………………………za wszystkie osoby objęte umową. 

2. Cena ustalona w ustępie 1. niniejszego paragrafu obejmuje swym zakresem świadczenia określone w § 4. 
niniejszej umowy. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia całości ceny wyjazdu na rachunek bankowy Organizatora: PL 25 1140 
2004 0000 3102 7752 9183 zgodnie z harmonogramem płatności w ofercie lub: 

● Zaliczka 30% ceny imprezy (w ciągu 3 dni od zgłoszenia)  
● Pozostała kwota płatna do 30 dni przed wyjazdem 

§4. Świadczenia Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji i realizacji przedmiotu umowy z świadczeniami wliczonymi w cenę 
imprezy turystycznej zgodnie z załącznikiem do umowy: Oferta i program wyjazdu. 

2. Wszelkie inne świadczenia, niewymienione w Ofercie i programie wyjazdu, nie są wliczone w cenę imprezy 
turystycznej.  

 
Załączniki: 

1) Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług turystycznych przez Świat z Kajaka 
2) Oferta i program wyjazdu 
 
 

 
 
 

........................................................                                   ........................................................  
Uczestnik Organizator  

 
 

 

 


