
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

1. ORGANIZATOR: 

Dagmara Szczerek Szczeroaktywna 

ul. Sokratesa 9/286, 01-909 Warszawa 

tel. 692823536 szczerek.dagmara@gmail.com 

www.szczeroaktywna.pl 

NIP 524-271-32-55 

Konto: PKO SA 40 1240 6087 1111 0011 0411 0239 

Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 2449 

2. UCZESTNIK 

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

Telefon: ……………………………………………. Adres e-mail: …………………………………….…………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………………………….. PESEL: …………………………………………………………. 

Adres zameldowania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. DANE DOTYCZĄCE IMPREZY 

• Nazwa imprezy: Wakacje ze Szczeroaktywną w Łebie 

• Czas trwania: od 30 maja do 6 czerwca 2023 roku 

• Transport: Autokary Akord – wynajem autokarów 

• Trasa: Warszawa – Łeba – Warszawa 

• Miejsce i godzina wyjazdu: ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 w Warszawie godz. 8.30 

• Miejsce i godzina powrotu: ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 w Warszawie około godz. 17.00 

• Miejsce pobytu: Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”, ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba 

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stołu)  

• Program: zajęcia gimnastyczne, nordic walking, taniec, zabiegi terapeutyczne, grill 

• Cena imprezy: 2100 zł. Dopłata za pokój 1 os. 200 zł, łączna kwota to 2300 zł 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zaliczka: 750 zł, płatna do dnia: 28 kwietnia 2023 r. 

Dopłata w wysokości 1350zł / 1550zł przelewem/gotówką od 1.05 do 23.05.2023 r. - koszty hotelu (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zabiegi 
terapeutyczne, grill, opłata klimatyczna) oraz transportu. 

5. RODZAJ I ZAKRES UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy imprez organizowanych przez Dagmara Szczerek Szczoraktywna są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) w zakresie: Stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć w wyniku NNW do 10.000,zł, Asisstance. Ubezpieczenie wystawione przez TUiR WARTA 
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy rondzie I. Daszyńskiego 1. 

A) Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, 
że przed zawarciem umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia 



Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej WARTA TWOJE NNW, o symbolu C7780, obowiązujące od 
dnia 1 lipca 2019 r. i zatwierdzone przez Zarząd TUiR WARTA S.A. oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa wyjazdu „WAKACJE ZE 
SZCZEROAKTYWNĄ” , stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

B) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie TUiR WARTA S.A. 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 będą udostępnione do TUiR WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy 
rondzie I. Daszyńskiego 1, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

6. ODWOŁANIE LUB REZYGNACJA Z WYJAZDU 

A) W przypadku zbyt małej liczby uczestników wyjazdu „WAKACJE ZE SZCZEROAKTYWNĄ” – mniej niż 15 osób – Organizator wyjazdu 
zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. Graniczną datą podjęcia takiej decyzji jest 28.04.2023. W przypadku odwołania 
wyjazdu, Organizator zwraca uczestnikom wpłacone zaliczki. 

B) Uczestnik może zrezygnować z wyjazdu „WAKACJE ZE SZCZEROAKTYWNĄ” i otrzymać zwrot wpłaconej zaliczki do 28.04.2023. 
Rezygnacja po tej dacie wiąże się z utratą wpłaconej zaliczki. 

C) W przypadku rezygnacji Uczestnika z wyjazdu „WAKACJE ZE SZCZEROAKTYWNĄ” na 72 godziny do startu imprezy turystycznej (lub 
później), Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora pozostałą część kwoty za imprezę turystyczną na konto 
Organizatora. W innym przypadku Uczestnik jest obligowany znaleźć osobę na swoje miejsce, wtedy osoba ta w zastępstwie pokrywa 
pozostałe koszty imprezy turystycznej.  

D) Wpłata zaliczki na wyjazd „WAKACJE ZE SZCZEROAKTYWNĄ” jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

7. REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy zgłaszane są bezpośrednio Organizatorowi w formie elektronicznej na adres mailowy 
szczerek.dagmara@gmail.com w terminie do 14 (czternaście) dni od zakończenia wyjazdu. 

Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i udzielić na nią odpowiedzi (na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie) w 
terminie do 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

A) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 548). 

B) Załącznikami do Umowy są OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA WYJAZDU „WAKACJE  ZE SZCZEROAKTYWNĄ” oraz Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej WARTA TWOJE NNW. Stanowią one 
integralną część Umowy. Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją z imprezy i 
będzie rozpatrywane zgodnie z warunkami rezygnacji. 

Podpis uczestnika           Podpis Organizatora


