Wpis nr 640/34/2015 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego
NIP: 6141015952, Regon: 362268191
Santander Bank Polska S.A.: 64 1090 2398 0000 0001 3111 4882

ActiveTime24
ul. Słoneczna 3/1 Staniszów, 58-500 Jelenia Góra
tel. 534 615 615
mail: kontakt@activetime24.com
www.activetime24.com

Organizator imprezy
ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz, 58-500 Jelenia Góra ul. Słoneczna 3/1, NIP: 6141015952,
posiadająca zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Województwa Dolnośląskiego pod numerem 640.
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest organizacja Imprezy turystycznej przez Organizatora na rzecz
Podróżnego (Klienta, Zamawiającego).
2. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w § 1 ust. 2 Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez firmę „ActiveTime24 Magdalena
Kryrowicz”, zwanymi dalej OWU i stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, chyba że
postanowienia niniejszej Umowy nadają im inne znaczenie.
3. Szczegóły program Imprezy turystycznej zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (Oferta).
§ 2.
1. Cena Imprezy turystycznej od osoby wynosi 2050,00 zł zawiera w sobie podatek VAT.
2. Organizator oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.
3. Cena imprezy turystycznej, jest płatna w następujący sposób:
a) przedpłata (zaliczka) w wysokości 30% ceny łącznej w dniu rezerwacji,
b) pozostała część ceny łącznej płatna nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy
turystycznej.
4. Wszelkich płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora Santander Bank Polska
S.A.: 64 1090 2398 0000 0001 3111 4882 ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz: ul. Słoneczna 3/1
Staniszów, 58-50 Jelenia Góra.
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§ 3.
Integralną częścią niniejszej umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych
organizowanych przez ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz, Oferta, a w przypadku uczestników
niepełnoletnich dodatkowo Karta Kwalifikacyjna oraz Regulamin Imprezy Turystycznej.
Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się i akceptuje treść niniejszej
Umowy i jej załączników w tym w szczególności OWU oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
i przyjmuje je do wiadomości,
Zamawiający został poinformowany o możliwości ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży
Zamawiający zobowiązuje się poinformować i przekazać wszystkim Uczestnikom treść niniejszej
Umowy i jej załączników w tym w szczególności OWU oraz uiścić pełną cenę imprezy za wszystkich
zgłoszonych Uczestników zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
Zgłaszający przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (całkowitej lub częściowej)
oświadcza, że: akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,
posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone
przez pozostałych uczestników.
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