QT-02-09-UTsm/2018

UMOWA
O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
§1 Klient rezerwuje miejsce dla swojego dziecka w wybranej poniżej imprezie turystycznej :
Nazwa wypoczynku

Miejsce i termin
organizacji

Kod

Wstaw
znak
"X"

Cena

Spotkanie świąteczno-noworoczne - zlot
250,00 zł - z transportem własnym / sam uczestnik
500,00 zł – z transportem własnym / uczestnik + dorosły*
uczniów Szkół w Quatronum w Zamku
Zamek Rokosowo
SM
Rokosowo
(8-9 grudnia 2018 r.)
750,00 zł – z transportem własnym – uczestnik + dwójka dorosłych*
dla uczestników i RODZICÓW
*- w przypadku, gdy w imprezie udział weźmie oprócz uczestnika osoba dorosła, prosimy o wypełnienie załącznika nr 4.
§2 Klient oświadcza, że uczestnikiem wybranej imprezy turystycznej będzie niżej wymieniona osoba niepełnoletnia:

imię/imiona uczestnika wypoczynku

nazwisko uczestnika wypoczynku

imię rodzica/prawnego opiekuna uczestnika

nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

data urodzenia uczestnika

miejsce urodzenia uczestnika

PESEL Rodzica

numer kasy chorych / NFZ

----------------------------

--------------------------

------------------------------------------------------------

wzrost uczestnika

waga uczestnika

rozmiar koszulki (S, M, L, XL)

kod pocztowy

miejscowość

telefony kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów
ADRES DO KORESPONDENCJI

ulica

adres e-mail

numer domu

numer lokalu

INFORMACJA O UCZESTNIKU

Poniżej należy wpisać wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, które mogą pomóc w sprawowaniu prawidłowej opieki nad dzieckiem w czasie trwania
imprezy turystycznej (np.: na co dziecko choruje (stale - astma, cukrzyca, choroby serca, skóry, itp.), jakie przyjmuje leki, czy jest na coś uczulone (leki, antybiotyki,
artykuły spożywcze i inne alergie), czy nosi okulary, soczewki, aparat ortodontyczny, inne.

§3 Klient może wybrać odpłatnie i dobrowolnie ubezpieczenie od tzw. kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:
Klient może zawrzeć ubezpieczenie od tzw. kosztów rezygnacji za pośrednictwem Organizatora.
Jeśli chcesz zawrzeć takie ubezpieczenia za naszym pośrednictwem, wstaw znak "X" w pole po prawej stronie.

Uwaga! Wybierając tę opcję wpłać wysokość ubezpieczenia 2,8% od ostatecznej ceny imprezy razem z
zaliczką!
§4 Świadczenia, które obejmują zakres tej umowy:
1.
Zakwaterowanie: Zamek Rokosowo, dawna rezydencja rodziny Mycielskich zlokalizowana w Rokosowie w gminie Poniec. Zabytkowy obiekt klasy turystycznej.
Uczestnicy mieszkają w dormitoriach zamkowych – pokojach (2-6 osobowych) wyposażonych w łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki), stolik, krzesła,
szafę, gniazdko elektryczne. Pokoje z łazienkami i WC. Uczestnicy są zakwaterowani w głównym budynku zamkowym oraz w zabudowaniach zamkowych
zlokalizowanych do 20 metrów od głównej bryły zamku.
2.
Wyżywienie: w dniu pierwszym: obiad (drugie danie) z napojem 200 ml, deser z kawą/herbatą/napojem/wodą mineralną do wyboru; uroczysta kolacja w formie
bufetu (barszcz czerwony z uszkami, ryba panierowana – filet, ziemniaki puree), dodatki; w dniu drugim: śniadanie w formie bufetu.
3.
Opieka medyczna: lekarz na wezwanie, dodatkowo kadra przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy.
4.
Opieka wychowawcza i kierownicza.
5.
Program: sobota: 12:30 przyjazd, 12:30-13:00 zakwaterowanie, 13:30-14:30 obiad, 15:00-15:45 zwiedzanie zamku, 16:00-16:45 wspólne zdobienie świątecznych
pierników, 17:00-18:15 przygotowanie niespodzianki dla Rodziców (dwie grupy), 18:30- 19:30 uroczysta kolacja, 20:30 NIESPODZIANKA, 21:30 projekcja
świątecznej bajki dla wyspanych, niedziela: śniadanie do godz. 10:00, pożegnanie z uczestnikami.
6.
Rozpoczęcie i zakończenie imprezy: impreza rozpoczyna się o godz. 13:30 w sobotę 08.12.2018 r. i kończy o godz. 12:00 w niedzielę 09.12.2018 r.
§5 Zobowiązanie klienta:
1.
Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się i akceptuje następujące dokumenty organizatora turystyki, które stanowią integralną część
umowy: a. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży - załącznik nr 2 do umowy (druk QT-02-09-OW/2018-2019); b.
Regulamin Imprez Turystycznych dla dzieci i młodzieży - załącznik nr 3 do umowy (druk QT-02-09-RI/2018-2019) ..
2.
Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się, przeczytał ze zrozumieniem dokumenty określone w pkt. § 5 1.a, 1.b. niniejszej umowy
oraz przyjmuje te dokumenty bez protestu.
3.
Podpisanie niniejszej umowy wiąże pod względem prawnym organizatora turystyki i klienta w zakresie realizacji niniejszej umowy.
4.
Podpisanie niniejszej umowy przez klienta i organizatora turystyki jest równoznaczne z przyjęciem przez nich zasad organizacji danej imprezy turystycznej dla
dzieci i młodzieży.
§6 Postanowienia końcowe:
1.
Umowę spisano w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2.
Sprawy, które nie zostały uregulowane w tej umowie, Ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży
i Regulaminie, stanowiących integralną część niniejszej umowy, regulują przepisy Ustawy „o usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku
z późniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu cywilnego RP, inne przepisy RP dotyczące ochrony praw konsumentów oraz przepisy Unii Europejskiej
w sprawie ochrony praw konsumentów, których RP jest stroną.

OBRÓĆ KARTKĘ!

QT-02-09-UTsm/2018
DANE DO FAKTURY – niewypełnienie pola: faktura wystawiona na Klienta, którego dane znajdują się w druku Umowy!
Proszę wypełnić poniższe pola wskazujące, na kogo wystawić fakturę!
Faktura VAT MARŻA jest wystawiana do 14 dni po zakończeniu imprezy. Przed dniem zakończenia imprezy, na życzenie klienta, może być wystawiona faktura VAT
MARŻA zaliczkowa za każdą dokonaną wpłatę - w tym celu należy kontaktować się z biurem obsługi.

kod pocztowy
miejscowość
ulica /numer domu/ numer lokalu
imię, nazwisko / nazwa firmy/instytucji
TAK
CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ W WERSJI PAPIEROWEJ.
*RODZICU! Jeśli zaznaczyłeś "nie" lub w ogóle nie wypełniłeś tego punktu Umowy, fakturę w formacie PDF otrzymasz na adres e-mail.

NIP
NIE*

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku**
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celu promocji organizatora turystyki - firmy QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpis do ewidencji
organizatorów turystyki Marszałka Województwa Śląskiego nr 1016. Jestem świadomy/a, że promocja organizatora turystyki, będzie odbywać się poprzez
zamieszczanie zdjęć i filmów z imprezy na stronach internetowych organizatora turystyki oraz w materiałach reklamowych drukowanych lub umieszczanych
w Internecie.
__________________________________________________________
(podpis składającego oświadczenie- rodzica/prawnego opiekuna)
Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.
** - UWAGA! W przypadku braku zgody, Państwa dziecko nie będzie mogło zostać uwiecznione na fotografiach i filmach podsumowujących imprezę turystyczną!
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez QUBUS Group Sp.
(e-mailowy) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

z

o.o.

na

wyżej

podany

adres

elektroniczny

__________________________________________________________
(podpis składającego oświadczenie- rodzica/prawnego opiekuna)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________

PROŚBA RODZICA O WSPÓLNE ZAKWATEROWANIE DZIECI W JEDNYM POKOJU
Proszę o zakwaterowanie mojego dziecka w jednym pokoju z wymienionymi obok osobami (maksymalnie 2 osoby).
Organizator dołoży wszelkich starań, aby prośba rodzica została pozytywnie rozpatrzona. Organizator nie gwarantuje
spełnienia prośby, a niespełnienie prośby nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
*Prośba jest ważna, o ile chęć wspólnego zakwaterowania zadeklarują rodzice wymienionych dzieci nawzajem.
PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
JEST NIEWAŻNA!)

miejscowość

(BEZ PONIŻSZEGO PODPISU UMOWA

data (DD-MM-RRRR)

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie zawartym w Umowie w związku
z uczestniczeniem w imprezie turystycznej organizowanej przez firmę QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpis do ewidencji organizatorów turystyki
Marszałka Województwa Śląskiego nr 1016 oraz otrzymywanie w związku z powyższym materiałów reklamowych firmy QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.).
Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów. Jednocześnie oświadczam,
że podałem/am wszystkie znane mi informacje o stanie zdrowia mojego dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu mu prawidłowej opieki w czasie trwania imprezy
turystycznej. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka, wyrażam zgodę na wszelkie badania diagnostyczne, leczenie
ambulatoryjne i szpitalne, zabiegi medyczne i operacje i inne zabiegi oraz czynności ratujące życie i zdrowie mojego dziecka.
PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ W IMIENIU ORGANIZATORA TURYSTYKI DO ZAWIERANIA UMÓW

KATOWICE

15.11.2018

miejscowość

data (DD-MM-RRRR)

pieczęć organizatora

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

UWAGA!
Po podpisaniu umowy należy wpłacić zadeklarowaną w umowie kwotę, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, tj. do 27 listopada 2018 r.

Organizator turystyki:
QUBUS GROUP Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta: 40-750 Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 68
Konto bankowe do wpłat:
ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4600 5848 3177
w tytule: imię i nazwisko Uczestnika oraz KOD imprezy turystycznej
KONTAKT
e-mail: kolonie@qubusgroup.pl
telefon bezpośredni do osoby zajmującej się turystyką

728 66 33 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.30

