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ORGANIZATOR – NR KONCESJI 333; OC MARCO POLO 9797 
Biuro Turystyczne „Glosariusz Polski”, 61-600 Poznań, ul. Fascynująca 9 
Tel. 061 6345678, REGON 123456789, NIP 212-121-67-76 

UMOWA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
Zawarta w dniu ......................... pomiędzy: 
.............................................................................................……………………………... 
zwanym dalej KUPUJĄCYM reprezentowanym przez: ………………………………….. 
a ….……………..................................................zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM. 
STRONY USTALAJĄ CO NASTĘPUJE: 
§ 1. 
Sprzedający sprzedaje Kupującemu miejsca na imprezie: 
symbol imprezy ...................................................... termin ............................................ 
trasa: .............................................................................................................................. 
Ilość osób płacących ...................., ilość miejsc bezpłatnych dla opieki ....................... 
§ 2. 
Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia następujących świadczeń: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Pierwsze świadczenie żywieniowe .............................. w dniu ...................................... 
Ostatnie świadczenie żywieniowe ............................... w dniu ...................................... 
§ 3. 
Wartość umowy określa się na kwotę ............................ brutto zł 
/słownie zł: .................................................................................................................../ 
Z tytułu przedpłaty za świadczone usługi Kupujący zobowiązuje się wpłacić kwotę 
30%, tj. ............ zł /słownie zł:  ................................................................................./ 
do dnia .......................................... 
Pozostała należność to jest ........... zł za świadczone usługi opłacona będzie przez 
Kupującego do dnia .................... przelewem na konto BPH O/Toruń 52 2345 0000 
7485 1100 1314 8999 
§ 4. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie 
dokonania zapłaty w wysokości i terminie ustalonym w § 3. niniejszej umowy. 
§ 5. 
Pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez uczestników imprezy 
pokrywać będzie Kupujący na podstawie protokołu zniszczeń zatwierdzonego przez 
przedstawiciela strony Kupującej. 
§ 6. 
W sprawach spornych nie objętych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
§ 7. 
Wszelkie zmiany treści umowy następują za porozumieniem stron. 
§ 8. 
Zmniejszenie liczby uczestników powodować będzie wzrost ceny imprezy na osobę 
dla pozostałych uczestników. 
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