
 

Wpis nr 280z do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna PTU SA, nr M 208235, 
NIP: 618-164-29-51, Regon: 250703854, 

BANK BZ WBK 74 1090 1128 0000 0001 3361 0391 

ORGANIZATOR AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  
SUN SPORT 

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz 
tel. 62/ 502-45-40, 760-39-39,  

tel./fax. 62/ 502-45-41 

www.sun-sport.pl 

UMOWA NR …. Z DNIA…. 

I. NAZWA IMPREZY   …………………………………….     

1. ADRES OŚRODKA   ……………………………………………. 

2. TURNUS: ……………….. W DNIACH: ………………………………………… 

II. DANE UCZESTNIKA NR 1: 

1. NAZWISKO I IMIĘ 

2. DATA URODZENIA 

3. NR PESEL 

4. ADRES ZAMIESZKANIA 

5. NR TELEFONU (jeżeli uczestnikiem jest osoba pełnoletnia) 

6. ADRES E MAIL (jeżeli uczestnikiem jest osoba pełnoletnia) 

reprezentowanego przez Rodzica/Opiekuna: 

III. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  WW. UCZESTNIKA JEŻELI JEST OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ: 

1. NAZWISKO I IMIĘ 

2. ADRES  ZAMIESZKANIA 

3. TELEFON       

4. ADRES MAILOWY  

zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą. 

IV. DANE DOTYCZĄCE SEZONU ZIMOWEGO: 

1. WYBRANA DYSCYPLINA (narty/snowboard): 

2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA (jeżdżący/niejeżdżący): 

3. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU: 

ELEMENTY WYPOŻYCZONEGO  SPRZĘTU NR BUTA  WZROST 

   

   

 

V. TRANSPORT 

1. WYJAZD      

2. POWRÓT 

3. TRANSFERY (zalecane przypadku transportu własnego)  TAK/NIE 

VI. KOSZT IMPREZY (prosimy o wpłacanie określonej umową kwoty bez zaokrągleń)  

1. CENA IMPREZY 

2. DOPŁATA ZA DOJAZD 

3. CENA TRANSFERÓW 

4. DOPŁATA ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT 

5. INNE DOPŁATY 

6. RABAT 

7. OGÓŁEM KWOTA DO ZAPŁATY 

8. ZALICZKA ( wysokość zaliczki określona w pkt. VII.1)   termin wpłaty zaliczki do dnia: 

9. POZOSTAŁA KWOTA DO ZAPŁATY     termin wpłaty końcowej do dnia: 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA (wyciąg z warunków uczestnictwa) 

1. Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, przy czym w terminie 7 dni od daty 

wystawienia umowy Klient wpłaca zaliczkę w wysokości co najmniej 400 złotych. Pozostała część należności zostanie wpłacona najpóźniej na 30 dni przed 

dniem rozpoczęcia turnusu.  O dacie zapłaty decyduje data wpływu należności na konto Organizatora. 

2. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie między 29 a 14 dniem do dnia rozpoczęcia turnusu Klient wpłaci całkowitą należność 

jednorazowo, w ciągu 5 dni od daty wystawienia umowy, a w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia turnusu Klient 

wpłaci całkowitą należność w ciągu 1 dnia od dnia wystawienia umowy. 

3. W przypadku opóźnienia płatności należności Organizatorowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

4. W przypadku, gdy Klient nie wpłaci zaliczki lub wynagrodzenia we wskazanych wyżej terminach uczestnik może zostać skreślony z listy wyjazdowej po 

uprzednim wezwaniu klienta do zapłaty. 



5. Brak wpłaty zaliczki lub wynagrodzenia oraz niedostarczenie w wymaganych terminach podpisanej umowy oraz właściwie wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej uczestnika może stanowić podstawę do anulowania rezerwacji po uprzednim wezwaniu Klienta. 

6. W przypadku objęcia sprzedaży danej imprezy promocją, warunkiem skorzystania z rabatu jest wpłata należności oraz odesłanie dokumentów w 

wymaganych terminach.  Brak wpłaty w wymaganych terminach skutkuje anulacją przyznanego wcześniej rabatu. 

7. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem, a  Organizatorem następuje w momencie podpisania Umowy, przy czym wpłata zaliczki w kwocie ustalonej przez 

Organizatora również oznacza zgodę na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w treści Umowy przesłanej do Klienta. Strony ustalają, że obieg 

dokumentów związanych z zawarciem umowy nastąpi w formie elektronicznej przy czym każda ze stron na wezwanie drugiej jest obowiązana dostarczyć 

oryginały dokumentów w terminie siedmiu dni od daty takiego zgłoszenia. 

8. Klient ma obowiązek odesłania skanu podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej (karta w przypadku uczestników 

niepełnoletnich)  w terminie 7 dni od dnia wystawienia umowy na adres e-mail: paulina@sun-sport.pl. 

9. FV wystawiamy na podstawie deklaracji złożonej w formularzu rezerwacyjnym on-line. W przypadku, gdy taka deklaracja nie została złożona w chwili 

rezerwacji imprezy konieczne jest wypełnienie formularza „Wniosek o wystawienie FV” dostępnego na www.sun-sport.pl w zakładce „Płatności”.  UWAGA! 

Fakturę wystawiamy po dokonaniu całkowitej płatności i najpóźniej do dwóch tygodni po zakończeniu imprezy! Faktury wysyłamy pocztą elektroniczną w 

formacie PDF na adres e-mail wskazany w umowie. Faktury pocztą tradycyjną  wysyłamy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta. 

10. Bardzo prosimy o poinformowanie biura drogą mailową lub telefoniczną o rezygnacji z rezerwacji miejsca. 

11. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres 

e-mail przez Organizatora, w celu przesyłania ofert marketingowych dotyczących własnej działalności biura 

12. Wyrażam zgodę na ewentualną publikację wizerunku uczestników w materiałach reklamowych Organizatora. 

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że posiadają pełnię praw rodzicielskich.  W przypadku złożenia pod niniejszą umową 

wyłącznie jednego podpisu – rodzic/opiekun prawny oświadcza, że posiada zgodę drugiego z rodziców na zawarcie niniejszej umowy 
lub też jest jedynym opiekunem prawnym.  

 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika oświadczają, że w imieniu własnym oraz uczestnika zapoznali się postanowieniami niniejszej 
umowy, szczegółową ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.sun-sport.pl, Warunkami uczestnictwa obowiązującymi od 

10.09.2016 roku, postanowieniami zawartymi w Karcie kwalifikacyjnej oraz warunkami ubezpieczenia znajdującymi się na stronie 
www.warta.pl (Pakiet Podróżnik - NNW - WARTA POMOC W WYPADKU, wariant I) oraz potwierdzają prawidłowość danych zawartych 

w umowie. Ww. dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 
Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela biura    Podpis rodziców lub opiekunów 

 
 
 
 
 

mailto:paulina@sun-sport.pl
http://www.sun-sport.pl/

