
 

 

  

             UMOWA UCZESTNICTWA 

W GRUPOWEJ USŁUDZE TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ 

 

 

zawarta w dniu ……………… 2019 r. w  ……………………………………………  między: 

AD ASTRA Kamila Banaś, z siedzibą 43-178 Ornontowice, ul. Świerkowa 13,  

NIP 6351733636, reprezentowaną przez Właściciela panią Kamilę Banaś, zwaną dalej 

ORGANIZATOREM, 

a Panią/Panem 

 

………………………………………………………………………………...………………… 

imiona (zgodnie z zapisem w paszporcie/ dowodzie osobistym) 

 

……………………………………………………………………………...…………………… 

nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie/ dowodzie osobistym) 

 

…………………………………………………………………………..………………………. 

data urodzenia (rok-miesiąc-dzień) 

 

…………………………………….………………………………………………………….…. 

adres zameldowania 

 

………….......…………………………………………………………………………………… 

adres korespondencyjny 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

seria i numer paszportu/ dowodu osobistego 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

data ważności paszportu/ dowodu osobistego 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

telefon oraz adres e-mail  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

współlokator w pokoju hotelowym, 

  

zwaną/zwanym dalej UCZESTNIKIEM. 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator oświadcza, że jest bezpośrednim organizatorem, posiadającym koncesję 

organizatora turystyki nr 968 (wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych 

Województwa Śląskiego) oraz polisę SIGNAL IDUNA Polska TU SA. 

2. Uczestnik deklaruje udział w imprezie objazdowej turystyki zagranicznej - Pielgrzymce do  



 

 

 

Grecji w terminie: 16 – 23.08.2019r. 

3. Szczegółowa oferta Pielgrzymki, przekazana Uczestnikowi i zaakceptowana przez Uczestnika. 

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4. Cena Pielgrzymki wynosi od osoby: 

 

1500 PLN + 440 EUR 

  

Cena Pielgrzymki obejmuje: 

a) przelot na trasie Warszawa Modlin – Saloniki oraz Ateny – Warszawa Modlin  

b) przejazdy autokarem wg programu 

c) 7 noclegów w hotelach 3* (zgodnie z klasyfikacją obiektów hotelowych obowiązującą w 

Grecji. Pokoje 2 – osobowe, 1 – osobowy za dopłatą 175 EUR) 

d) wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

e) opiekę pilota 

f) opiekę lokalnych przewodników 

g) pakiet ubezpieczeń, zgodnie z informacją podaną w punkcie 11 Umowy oraz Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU SA. 

h) podatek VAT. 

 

Cena Pielgrzymki nie obejmuje: 

a)         biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat klimatycznych w hotelach i innych opłat 

związanych z realizacją programu – do dopłaty pilotowi na miejscu 100 EUR 

  

5. Wpłaty za Pielgrzymkę będą dokonane w 2 ratach: 

− zaliczka 500 PLN – w momencie podpisania Umowy (w gotówce, do Księdza Proboszcza 

Piotra Śliwki) 

− kwota 1000 PLN – max. do 30 czerwca 2019r. (na konto Organizatora) 

− kwota 440 EUR – max. do 30 czerwca 2019r. (na konto Organizatora) 

 

Wpłat należy dokonywać na rachunki (konta) bankowe Organizatora prowadzone w Alior Bank 

Polska S.A. w sposób następujący: 

- wpłaty w PLN na konto numer: 40 2490 0005 0000 4500 7878 3543  

 - wpłaty w EUR na konto numer:  PL 26 2490 0005 0000 4600 6941 4613 

Swift banku: ALBPPLPW 

  

Istnieje możliwość wpłaty kwoty podanej w EUR w PLN, przeliczając EUR na PLN po kursie 

sprzedaży EUR w NBP w dniu wpłaty (aktualny danego dnia kurs jest na stronie 

www.adastra.waw.pl).  

 

Za zrealizowanie wpłaty w terminie uznaje się datę zaksięgowania środków przez Alior Bank Polska 

S.A. na rachunku bankowym Organizatora. Organizator prosi Uczestnika o dokładne opisanie każdego 

przelewu, z podaniem nazwiska Uczestnika, terminu i kierunku wyjazdu.   

 

6. Odstąpienie Uczestnika od Umowy następuje w formie pisemnej. Zaliczka 500 PLN –  

wpłacona w momencie zapisu – zostaje przez Organizatora przekazana jako depozyt do linii 

lotniczych. W przypadku rezygnacji pomiędzy wpłatą zaliczki a wpłatą pełnej należności nie ma 

możliwości otrzymania zwrotu zaliczki. Uczestnik odstępujący od Umowy po dokonaniu pełnej 

wpłaty zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o koszty poniesione już przez Organizatora.  

http://www.adastra.waw.pl/


 

 

 

7. Uczestnik może, najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, wskazać inną osobę, 

która weźmie za niego udział w Pielgrzymce. Zmiana nazwiska Uczestnika następuje po podpisaniu 

aneksu do Umowy i jest bezpłatna. 

 

8. Uczestnik Pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą na Pielgrzymkę paszport bądź dowód 

osobisty. Dokument musi być ważny co najmniej sześć pełnych miesięcy od daty powrotu do kraju. 

   

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Pielgrzymka nie dojdzie do skutku z powodu 

działania tzw. „siły wyższej” (klęski żywiołowe, wojna itp.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10. Ubezpieczenie: 

a) Uczestnik Pielgrzymki ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska TU SA w wariancie 

Bezpieczne Podróże, w zakresie: Kosztów Leczenia (KL – 10 000 EUR) oraz Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW – 10 000 PLN). Uczestnik deklaruje, że jego  

stan zdrowia umożliwia mu udział w Pielgrzymce oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia i je 

akceptuje.   

b) Uczestnik deklaruje, że zapoznał się z treścią OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL 

IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 2/Z/2014 Zarządu SIGNAL IDUNA 

Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014r. Jednocześnie Uczestnik zwalnia lekarzy prowadzących leczenie 

Ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie 

dokumentacji z przebiegu leczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.    

c) Organizator informuje, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione i będą 

przetwarzane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w 

Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

11. Organizator zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w Umowie. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

13.  W treści Umowy obowiązuje ciągłość numeracyjna punktów od 1 do 13, śródtytuły mają 

charakter informacyjny, ułatwiający odszukanie poszczególnych części Umowy. 

 

 

 

 

.......................................     ................................................ 

     UCZESTNIK                       ORGANIZATOR 

 

 
 


