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UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

Organizator: Biuro Turystyczne Prom; ul. Skrzydlata 11c/25; 54-129 Wrocław;  

tel. 71 3076543 lub +48 603387071; e-mail: pawel@wycieczki-szkolne.com  

Impreza: Obóz młodzieżowy/Grecja/Na spotkanie z bogami Olimpu 01-12.07.2018 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

Nazwisko i imię : ............................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym : ................................................................................................... 

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

Telefony kontaktowe : ................................................................................................................................... 

Adres e - mail : ............................................................................................................................................... 

 

DANE UCZESTNIKA / UCZESTNIKÓW 

Nazwisko i imię : ............................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym (jeżeli inny niż os. zgłaszającej): .............................................. 

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

Telefony kontaktowe (jeżeli inne niż os. zgłaszającej): ………………………...………………………………………………. 

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

PESEL : .................................................. Data urodzenia : ............................................................................. 

 Integralną częśd powyższej umowy stanowi szczegółowa oferta imprezy turystycznej zawierająca świadczenia 
realizowane na rzecz klienta. 

 Wyrażam zgodę ( tak / nie ) na przesyłanie informacji dot. imprez turystycznych organizowanych przez „BT Prom” 

 Oświadczam, że zapoznałem się z ofertą imprezy turystycznej i akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa                        
w imprezie turystycznej organizowanej przez „BP Prom”. 
 

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

(podpis pracownika)                                                                                                                                        ( data i podpis klienta ) 

Koszt udziału w imprezie turystycznej : 1999,00 zł/os (1849,00 zł w przypadku wpłaty całości do dnia 28.02.2018 r.) 

Zadatek: 500,00 zł                                                                                                               Pozostała kwota: płatnośd do dnia 01.06.2018 r. 

WPŁATY TYLKO NA KONTO: Biuro Turystyczne Prom ul. Skrzydlata 11c/25 54-129 Wrocław                                                          
mBank 49 1140 2004 0000 3502 7149 1760 z dopiskiem: obóz Grecja 2018, imię i nazwisko uczestnika  
UWAGA! Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o odesłanie kopi lub skanu na nasz adres do 3 dni od daty otrzymania. 

* niepotrzebne skreślid 

mailto:bt@wycieczki-szkolne.com
mailto:bt@wycieczki-szkolne.com
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
Biuro Turystyczne Prom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skrzydlata 11c/25 54-129 Wrocław 

Niniejsze warunki stanowią integralną częśd UMOWY – ZGŁOSZENIA 
 

I ZGŁOSZENIE 
1. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Biuro Turystyczne Prom następuje z chwilą podpisania formularza umowy - zgłoszenia przez 
przedstawiciela biura turystycznego sprzedającego imprezę i osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej oraz wpłacenie bezzwrotnego zadatku. 
2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca formularz umowy - zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w umowie - 
zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą . 
3. Przy podpisywaniu formularza umowy - zgłoszenia Uczestnik wpłaca zadatek w wysokości określanej przez organizatora. 
Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe prowadzonej działalności w formie umowy ubezpieczenia OC na rzecz klientów zawartą                                              
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA. Beneficjentem zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który w imieniu klientów ubiega się                                 
o wypłatę środków z przedmiotowego zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów imprezy nie później niż 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia . 
5. Brak pełnej wpłaty , o której mowa w pkt. 4 stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora. 
6. Przy zgłoszeniu w wypadkach koniecznych organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub 
dostarczenia. Brak takich dokumentów, czy ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie organizatora. 
 
II REZYGNACJA Z IMPREZY 
1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnowad z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzieo wpływu 
stosownego oświadczenia lub dzieo następujący po dniu , w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej w umowie - zgłoszeniu takiej jak: uzupełnienie 
wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów lub dzieo rozpoczęcia imprezy jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału. 
2. W przypadku rezygnacji z imprez przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie organizatora w tym m.in. z powodu : 
a) niedotrzymania przez Uczestnika określonych w Zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów 
b) nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu) 
c) niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeo wskazanego w programie lub na skierowaniu 
d) choroby i innych przypadków losowych 
Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia udokumentowanych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, a poniesionych przez organizatora w związku                                 
z przygotowaniem imprezy: 
a) 500,00 zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 46 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
b) 40 % wartości imprezy przy rezygnacji w okresie 45-30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
c) 50 % wartości imprezy przy rezygnacji w okresie 29-15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
d) 80 % wartości imprezy przy rezygnacji w okresie 14-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
e) 90 % wartości imprezy przy rezygnacji w okresie 7-1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
b) 95% wartości imprezy przy rezygnacji w dniu rozpoczęcia imprezy  
Klient może wskazad osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w tej imprezie, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną części 
imprezy turystycznej oraz ewentualne koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
Organizator dokona następujących potrąceo od osoby, w celu pokrycia kosztów.  
 
III REALIZACJA ZGŁOSZENIA 
1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeo. Ewentualne reklamacje należy 
zgłaszad w trakcie trwania imprezy na piśmie do pilota / rezydenta lub do wskazanego na skierowaniu usługodawcy. 
2. Po powrocie Uczestnik może przedłożyd reklamację, wnioski i uwagi w terminie do 30 dni od zakooczenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest 
zgłoszenie jej w formie pisemnej u Sprzedającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Jeżeli Klient w 
trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomid o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki. 
3. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych tj. : warunków atmosferycznych, 
decyzji władz paostwowych, siły wyższej, działao oraz zaniechao klienta lub osób trzecich (pod warunkiem że nie uczestniczą one w wykonaniu usług 
przewidzianych w umowie a ich działao i zaniechao nie udało się uniknąd) oraz przyczyn leżących po stronie Uczestnika, ale nie zwalnia to Organizatora od 
obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. 
4. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeo, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
5. Organizator ponosi odpowiedzialnośd za realizację imprezy turystycznej zgodnie z zawartą umową - zgłoszeniem. 
W sytuacji braku możliwości wykonania przewidzianych w umowie - zgłoszeniu usług podczas trwania imprezy turystycznej organizator jest zobowiązany do 
wykonania w ramach tej imprezy odpowiednich świadczeo zastępczych. Jeśli ich jakośd będzie niższa od usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może 
żądad odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone 
przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
 
IV POSTANOWIENIA KOOCOWE 
1. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeo, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 
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GRECJA 2018 OLIMPIC BEACH HOTEL DIAS *** 
 

Obóz młodzieżowy / Na spotkanie z bogami Olimpu 01.07-12.07.2018 

Miejscowośd gdzie wypoczywamy: Olimpic Beach – niewielka, urokliwa miejscowośd wypoczynkowa w centralnej 
części Riwiery Olimpijskiej; z jednej strony Morze Egejskie: ciepła, przeźroczysta woda; czyste, piaszczyste plaże, 
wielokrotnie uhonorowane Błękitną Flagą! (wyróżnienie przyznawane najczystszym plażom w Europie); z drugiej 
strony mistyczna góra Olimp – to wszystko sprawia, że Olimpic Beach to idealne miejsce na letni wypoczynek                        
i doskonała baza wypadowa do wielu atrakcji w Grecji. 
Zakwaterowanie: Hotel Dias ***(http://diashotelkaterini.gr/pl/): pokoje 2,3,4,5 – osobowe z balkonami, lodówkami 
i łazienkami (wc, prysznic, umywalka), w niektórych pokojach żeoskich łóżka małżeoskie (oddzielne materace                       
i pościel), klimatyzacja w cenie; na terenie hotelu znajduje się bezpłatny internet wi-fi, basen otwarty,, drink bar, 
kącik internetowy, miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu wyposażone w leżaki i parasole; w odległości 150m 
od hotelu kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa; na miejscu polskojęzyczna obsługa. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu (kawa, kakao, herbata, chleb, masło, cornflakes, kiełbasa, 
mortadela, ser, ogórek, pomidor, dżem, ser, słodkie ciasto ,soki, woda mineralna); obiad serwowany (zupa, drugie 
danie z mięsem, sałatka w formie bufetu); kolacja (woda i sok + owoc lub coś słodkiego + danie serwowane - 
przykładowo z podziałem na dni: 1: kiełbaski + frytki, 2: makaron z serem, 3: pizza, 4: risotto, 5: ziemniaki                             
z piekarnika z jajkami, 6: makaron z sosem, 8: naleśniki, itp.; przez cały czas dostęp do wody pitnej; pobyt zaczynamy 
obiadem (pierwszego dnia), a kooczymy śniadaniem (ostatniego dnia). 
Transport: zapewniamy transport komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, tv, barek, wc, regulowane 
fotele. Na trasie opieka polskojęzycznego pilota. Wyjazdy z Wrocławia i Dzierżoniowa. Z pozostałych miast możliwe 
połączenia antenowe. Przewidywany czas podróży – ok 24 godzin. 
 

Cena: 1999,00 zł* 
 
* Cena zawiera: transport komfortowym autokarem; opiekę wykwalifikowanej kadry (pilot, przewodnik, kierownik, 
wychowawcy, ratownik wodny); zakwaterowanie w hotelu *** (9 noclegów); wyżywienie (jak w opisie); 
ubezpieczenie;  bogaty program animacyjny/ możliwośd korzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo); 
* Cena nie zawiera: obowiązkowej opłaty klimatycznej w wysokości 10 EUR – zbierana w autokarze w dniu wyjazdu; 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 EUR pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi); 
obowiązkowego pakietu „Grecka trójka”(3 wycieczki): Olimp (siedziba Greckich bogów), Alikies (naturalne SPA), 
Saloniki (największe Greckie miasto po Atenach) w wysokości 20 EUR; nie obowiązkowych biletów wstępu na 
dyskoteki (ok. 5 EUR); nie obowiązkowego płatnego w zakresie własnym posiłku w drodze do i z Grecji (ok. 10 EUR); 
 
Ramowy program: 
1 DZIEO: zbiórka w wyznaczonych miejscach we Wrocławiu i Dzierżoniowie, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, 
Serbię, Macedonię (wieczorem dłuższa przerwa na posiłek – płatna w zakresie własnym ok. 10 EUR). 
2 DZIEO: przyjazd do Grecji – Olimpic Beach, zakwaterowanie w hotelu, sprawy organizacyjne, obiad, zapoznanie          
z okolicą, przywitanie z morzem, kolacja, nocleg.  
3 – 10 DZIEO: wypoczynek, program animacyjny; wycieczki: Parali (sąsiednia miejscowośd, wycieczka autokarowa do 
Katerini (Stolica Regionu), Olimp (siedziba Greckich bogów), Alikies (naturalne SPA), Saloniki (największe Greckie 
miasto po Atenach); możliwośd udziału w innych (dodatkowo płatnych) wycieczkach: Skiatos, Meteory, Ateny. 
11 DZIEO: śniadanie, pożegnanie z okolicą, wyjazd z Grecji, przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację, 
Czechy (w drodze powrotnej dłuższa przerwa na posiłek – płatna w zakresie własnym ok 10 EUR). 
12 DZIEO: przyjazd do Polski w godz. popołudniowych. 
 
Wycieczki Fakultatywne (płatne dodatkowo): 
"Wieczór Grecki" – 5 - 10 EUR / Meteory – 30 EUR / Skiathos – 40 EUR / Ateny – 45 EUR 
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: Obóz młodzieżowy 

2. Adres: Grecja, Olimpic Beach – Hotel Dias*** (http://diashotelkaterini.gr/pl/) 

3. Czas trwania wypoczynku: 01.07.2018 – 12.07.2018 

II WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK 

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………  

3. Dokładny adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….... 

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

4. Pesel: ………………………………………………………………………………………………………... 

4. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………….. 

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

5. Klasa: ………………………………………………………………………………………………………... 

6. Dane rodziców – opiekunów 

Imię: ……………………………………………….. 

Nazwisko: …………………………………………. 

Adres zamieszkania (jeżeli inny niż dziecka): 

……………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………… 

Mail: ………………………………………………. 

Imię: ……………………………………………….. 

Nazwisko: …………………………………………. 

Adres zamieszkania (jeżeli inny niż dziecka): 

……………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………… 

Mail: ………………………………………………. 

 

 

 

 

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

Miejscowość , data                                                                                            podpis ojca, matki lub opiekuna 
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III INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, 

czy znosi źle jazdę autokarem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIEKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU 

WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W TRAKCIE TRWANAI WYPOCZYNKU. 

 

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

Data                                                                                                                   podpis ojca, matki lub opiekuna 

IV INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (ksero/skan) 

Szczepienia ochronne (podać rok): 

tężec: …………………… błonica: …………………… dur: …………………… inne: …………………… 

 

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

Data                                                                                                     podpis lekarza, ojca, matki lub opiekuna 

V. INFORMAJCA WYCHOWAWCY KLASY O DZIEKCU (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii od wychowawcy 

klasy, wypełnia rodzic lub opiekun) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Data                                                                                               podpis wychowawcy lub rodzica – opiekuna 
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VI DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu:……………………………………………………. 

 

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

Data                                                                                                  podpis 

VII POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na obozie dla dzieci i młodzieży szkolnej w Bułgarii – miejscowość Słoneczny Brzeg 

od dnia: ……………………………..  do dnia: …………………………….. 

 

………………………………………                                              …………………………………………… 

Data                                                                                                   podpis kierownika wypoczynku 

 

VIII INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU (dane o 

zachorowanych, urazach, leczeniu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizator informuje rodziców- opiekunów o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                              podpis lekarza lub pielęgniarki                                                                         

sprawującej opiekę medyczną podczas wypoczynku 
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IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY – INSTRUKTORA O DZIEKU PODCZAS TRWANIA 

WYPOCZYNKU 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Miejscowość, data                                                                      podpis wychowawcy – instruktora 

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE MŁODZIEŻOWYM 

1. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez 

wychowawców, stosować się do regulaminów kolonii/obozu i ośrodka oraz do poleceń wychowawców i kierownika. 

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe itp.). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe uczestników. 

4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (aktualny dowód osobisty lub paszport). 

5. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub innych środków odurzających lub 

poważnego naruszenia regulaminu kolonii/obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt 

własny (rodziców lub opiekunów). 

6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu 

na kolonii/obozie. 

7. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy-zgłoszenia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV, VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dziecka. 

 

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

Data                                                                                                   podpis ojca, matki lub opiekuna 


