
 
 
 

U M O W A - Z G Ł O S Z E N I E 
Na organizację wyjazdu grupowego dla firmy ……. 

 

 
Zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy Biurem Podróży STARTOURS,  

z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Podmurna 61, Regon 341307378, NIP 765-149-42-25   
reprezentowaną przez: 

 

1. Aleksandrę Dmytrasz – Właściciel 
           

zwanym dalej w Umowie – STARTOURS 
 

a 

 

firmą…………………., z siedzibą w pod adresem: ….-…. ……., ul. ………., spółką wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ………….., wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ……….., NIP …………….., którą reprezentuje: 

1. ………… – ……………………… 

2. ………… – …………………….... 

 
Zwaną dalej w Umowie - FIRMA 
 

I.  PRZEDMIOT UMOWY 

 
1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest organizacja i realizacja przez STARTOURS grupowego 

wyjazdu dla uczestników zgłoszonych przez FIRMĘ do ………. w terminie: ………………; grupa 
……. - osobowa. 

 

1.2 Ustalony, uzgodniony i zaakceptowany przez obie strony program wyjazdu, zakres i ilość 
świadczeń Zał. Nr 1 do niniejszej umowy.  

 
1.3 STARTOURS oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu 

imprez turystycznych i posiada zezwolenie na działalność turystyczną Nr 237 – którego kopia 
stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

 
II. WARUNKI REALIZACJI  

 
2.1. STARTOURS zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówionych świadczeń 

wg ustalonego i uzgodnionego w Zał. Nr 1 programu imprezy.  

  
2.2. Firma przyjmuje do wiadomości i stosowania Warunki Uczestnictwa stanowiące Zał. Nr 2 do 

niniejszej Umowy.  
 
2.3. Firma zobowiązuje się przekazać następujące dokumenty w podanych niżej  

terminach, gwarantujących prawidłowy przebieg zapewnienia i realizacji świadczeń: 

 

 Listę imienną ze strukturą zakwaterowania uczestników (dla hotelu) – najpóźniej 14 dni przed 

wyjazdem grupy. 
 Listę imienną z danymi każdego uczestnika (data urodzenia, adres zamieszkania z kodem i nazwą 

miejscowości) dla ubezpieczenia grupy i wystawienia biletów lotniczych – najpóźniej do dnia 

………………….. 
 

 



III. WARUNKI PŁATNOŚCI 

  
Cena za osobę w pokoju 2-osobowym wynosi – …………………. 

 
Płatność za usługę zostanie zrealizowana w następujący sposób:  

 

3.1. Do dnia ………………. Firma dokona wpłaty kwoty ………… PLN tytułem zaliczki 
 

3.2. Do dnia ………………. Firma dokona dopłaty do całości imprezy kwoty ………. PLN. 
 

 

Firma dokonuje płatności przelewem na konto Wykonawcy w banku.  

 
 

 Konto STARTOURS    MULTIBANK 

                                                           Konto Nr 36 1140 2017 0000 4002 1294 4459 
 

3.3. W przypadku braku którejkolwiek z wpłat, o których mowa w ust. 3.1., 3.2., STARTOURS ma 

Prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zapłaty z wy-
znaczeniem 3 dniowego terminu zapłaty brakującej kwoty. STARTOURS ma Prawo do odszko-

dowania liczonego wg. zasad określonych w pkt. II, 2.4 Warunków Uczestnictwa w Zagranicz-
nych Wyjazdach Grupowych organizowanych przez STARTOURS (Załącznik 2). 

 

3.4. STARTOURS wystawi fakturę VATMARŻA w ciągu 7 dni po zakończeniu wyjazdu. 
 

 
IV. REZYGNACJA Z WYJAZDU, KOSZTY. 

 

4.1.  Rezygnacja (odwołanie) wyjazdu grupy lub poszczególnych uczestników wyjazdu przez Firmę 
powinno wpłynąć do STARTOURS w formie pisemnej (faks, list). W zależności od terminu, w 

którym nastąpiła anulacja wyjazdu obowiązują koszty rezygnacji wg Załącznika Nr 2 „WA-
RUNKI UCZESTNICTWA w Zagranicznych Wyjazdach Grupowych organizowanych 

przez STARTOURS”, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 
 

4.2      Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

           dla każdej ze stron. 
 

4.3.      Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

4.4.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy polskiego prawa,  

w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych. 
 

4.5.      Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane  
polubownie, a w razie braku porozumienia – przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialne dla 

siedziby pozwanego. 
 

 

      
 

 
 

Za STARTOURS      Za FIRMĘ 


