
U M O W A 

              o  świadczeniu  usług  turystycznych ''OBOZU 

SPORTOWEGO” w 2020 roku 

 

 

Zawarta w dniu 27.11.2019r pomiędzy: 

 

Malwiną Jurczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: BK Turismo Malwina Jurczyk z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Mrągowska 86/2, NIP: 6731840516, REGON: 361397503,  

zwaną dalej: „ZLECECENIOBIORCĄ’’  

 

a  

Akademia Techniki Champion, 21-500 Biała Podlaska , ul. Warszawska 14/201, NIP : 5372648272 

zwany w dalszej  części  umowy „ZLECENIODAWCĄ’’, 

reprezentowaną przez Kamil Matczuk 

 

§ 1 

 

Na podstawie niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się świadczyć usługi turystyczne na rzecz 

ZLECENIODAWCY w ramach organizowanego przez ZLECENIODAWCĘ ''Obozu Sportowego'' w Lloret de Mar dla 

26 uczestników w terminie 15.01-24.01.2020 rok. 

 

§ 2 

 

Przedmiotem umowy jest  świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ n/w usług w ramach ''Obozu Sportowego''  

 na rzecz ZLECENIODAWCY: 

- zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Lloret de Mar dla 26 osób, w pokojach 3 i 4 osobowych w terminie od 16.01-

23.01.2020 rok.. Dokładna nazwa hotelu zostanie podana najpóźniej na 3 tygodnie przed datą wyjazdu.  

- wyżywienie dla 26 osób, w tym : śniadanie, obiad, kolacja  (w dniu przyjazdu obiad, kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie) 

- ubezpieczenie NNW i KL 

- zabezpieczanie wynajmu boisk piłkarskich, 2 x 1,5 dziennie – prócz dni wyjazdowych na wycieczki oraz rozgrywanych 

sparingów. Sparing jest w zamian za jednostkę treningową.  

- zabezpieczenie transportu (autokaru z klimatyzacją, barem i toaletą) z Biała Podlaska do Lloret de Mar – do Biała 

Podlaska dla 26 uczestników obozu sportowego 

- zabezpieczenie transportu dla uczestników podczas trwania obozu: wycieczka do Barcelony, dojazdy na boiska, 

wycieczka do Tossa de Mar dla 26 uczestników obozu. 

 

Dodatkowe postanowienia: 

- bilety wstępu na Stadion Camp Nou dodatkowo płatne 

- bilety na mecz dodatkowe płatne. W cenie biletów wliczona jest prowizja biura pośredniczącego w zakupie biletów 

- Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za rozkład miejsc na stadionie. Bilety na mecz Zleceniobiorca zakupuje od 

firmy zewnętrznej  

- napoje do obiadów i kolacji płatne we własnym zakresie/prócz wody, 

- taksa klimatyczna płatna dodatkowo – hotel 3* - 0,50 euro,  hotel 4* - 1 euro/os/dzień/powyżej 16 roku życia, 

- zapewnienie wody dla zawodników na boisku 

- pokoje 1 osobowe, 2 osobowe  dla dorosłych dodatkowo płatne wg. cennika BK Turismo 

- wyjazd odbędzie się w połączeniu  z inną grupą 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 3 

 

Kadrę szkoleniowo-pedagogiczną zapewni ZLECENIODAWCA zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w celu 

zabezpieczenia prawidłowej organizacji ''Obozu Sportowego'' oraz bezpieczeństwa uczestników. Po stronie 

ZLECENIODAWCY leży zgłoszenie wyjazdu do Kuratorium Oświaty. 

                                                                             

 

 

§ 4 

 

Ubezpieczenia uczestników i kadry trenerskiej ''Obozu Sportowego'' NNW i KL dokonuje ZLECENIODBIORCA. 

ZLECENIOBNIORCA nie bierze odpowiedzialności za wypłacanie z PZU odszkodowań dla uczestników. Dodatkowy 

wymóg zabrania przez uczestnika wyjazdu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  

 

 

 

 

§ 5 

 

1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do właściwego przygotowania ośrodka przed przyjazdem grupy  oraz utrzymania 

należytego stanu podczas trwania   ''Obozu Sportowego''.  

2. Strony ustalają że określone usługi świadczone będą przez ZLECENIOBIORCĘ na podstawie listy uczestników 

''Obozu Sportowego''  z podaniem imion, nazwiska, peseli, daty urodzenia, roczników na sparing oraz osób 

odpowiedzialnych za dzieci, sporządzone przez ZLECENIODAWCE do dnia 06.12.2019r. 

3. ZLECENIOBIORCA ma prawo do zmiany hotelu o podobnym standardzie z przyczyn niezależnych od niego, dając w 

zmian hotel o podobnym standardzie.  

4. ZLECENIOBIORCA oraz uczestnicy Obozu Sportowego akceptują politykę prywatności BK Turismo, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami RODO o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. ZLECENIODAWCA wyraża zgodzę na przetwarzanie wizerunku uczestników „Obozu Sportowego” w celach 

promocyjnych, marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością firmy BK Turismo. 

 

§ 6 

 

1. Strony niniejszej  umowy ustalają że całkowity koszt uczestnika ''Obozu Sportowego'' wynosić będzie 1 590 zł brutto, na 

które składają się wszystkie świadczenia  wymienione w § 2. 

2. Na każde 15 uczestników płatnych przypada 1 gratisowy pobyt, przy czym na każdy gratisowy pobyt składają się 

wszystkie świadczenia  wymienione w § 2. 

3. Ogólna  wartość  usług  i  świadczeń  ZLECENIOBIORCY  wynosi: 

razem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 x 1 590 = 41 340 zł
Fundusz gwarancyjny = 50 x 26 = 1300 zł



 

§ 7 

 

Warunki płatności: 

1. ZLECENIODAWCA  wpłaci zaliczki  na podstawie faktur otrzymanych od ZLECENIOBIORCY  

w  n/w  terminach  i  kwotach: 

2. Cena ustalona w  umowie nie może być podwyższona przez ZLECENIOBIORCĘ. 

3. Ustalona kwota zaliczek zostanie uwzględniona w bezpośrednich rozliczeniach stron, poczynionych zgodnie z zasadami 

umowy. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu ZLECENIOBIORCA zachowa 50 % całości kwoty za danego 

uczestnika. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu na tydzień przed datą wyjazdu ZLECENIOBIORCA zachowa 

100 % całości kwoty za danego uczestnika. 

4. Płatności należy dokonać na konto BK Turismo Malwina Jurczyk, 

Santander Bank: 93 1090 2398 0000 0001 3336 0492. W tytule wpisując: Nazwę Klubu. 

5. Kwoty  zostaną  przekazane  na  podstawie  faktur  na  konto  ZLECENIOBIORCY. 

 

 

 

§ 8 

 

ZLECENIDAWCA upoważnia ZLECENIOBIORCĘ  do wystawienia i przysłania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

NIP ZLECENIOBIORCY : 673-184-05-16 

 

 

 

§ 9 

 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron spowoduje obowiązek pokrycia  

poniesionych strat związanych z organizacją ''Obozu Sportowego'', które winny być udokumentowane. 

 

 

 

§ 10 

 

1.Wszelkie zmiany postanowień umowy  mogą  być dokonane tylko za zgodą obu stron w formie pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361). wraz z przepisami wykonawczymi, a w 

sprawach cywilnych nie uregulowanych w tej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

  

§ 11 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZLECENIOBIORCA                                    ZLECENIODAWCA 
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