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SWIM PRO jest w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników  Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1670 oraz posiadamy ubezpieczenie na rzecz 
klientów z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr 02.376.220. 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Zawarta w Piastowie dnia ……….. 2018r. pomiędzy firmą SWIM PRO, reprezentowaną przez Marcina Kiełbus zwanym dalej 
„Organizatorem”, a 

.......................................................... ............................ ..................................... ...................................................................................... 
/imię i nazwisko/                 /adres/     
     

zwanej dalej „Klientem”, stanowiącą jednocześnie umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (uczestnika obozu) o następującej 
treści: 

§ 1 

Klient zleca, a Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w okresie 03.07 - 12.07.2018 / 12.07 - 21.07.2018 / 01.08 - 
10.08.2018* - SWIM WODA I WIATR / SWIM PRO WODA I WIATR / SWIM NURKOWANIE* w miejscowości Mierki k/Olsztynka. 
(* - niepotrzebne skreślić) 

§ 2 

Organizator zapewnia: 
1). Przewóz uczestnika obozu z miejsca wyjazdu (§5) do miejscowości Mierki  k/Olsztynka. 
2). Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „ Kormoran” w Mierkach k/Olsztynka.  
3). Wyżywienie całodzienne (3 posiłki+podwieczorek ) w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu. 
4). 24 godzinną opiekę nad uczestnikami obozu ze strony instruktora – wychowawcy.  
5). Pierwszą pomoc medyczną. 
6). Ubezpieczenie NNW. 
7). Realizację programu (szczegóły na ulotkach, folderach, stronie internetowej www.swimpro.pl). 

§ 3 

Organizator zobowiązany jest zorganizować obóz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami uczestnictwa SWIM 
PRO, które stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

§ 4 

Uczestnicy obozu na rzecz, których zawierana jest niniejsza umowa: 

1. ......................................................... ............................ ..................................... ….......................................................... 
/imię i nazwisko/                 /adres/         

2. ......................................................... ............................ ..................................... .............................................................. 
/imię i nazwisko/                 /adres/         
                                                                                         § 5 

Wyjazd z miejscowości .................................................., o godzinie ……………………………………………… 

§ 6 

Cena  wynosi łącznie ………… .PLN. Zapłacono zaliczkę w wysokości………………PLN. 
Pozostała kwota płatna gotówką lub na rachunek o numerze 24 1030 0019 0109 8503 0012 4777 nie później niż  21 dni 
przed wyjazdem. 

§ 7 

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

……………………………..                                                                              ………………………. 
data i podpis Organizatora                                                                       data i podpis Klienta 

http://www.swimpro.pl


WARUNKI UCZESTNICTWA W WYJAZDACH „SWIM PRO” (załącznik do umowy) 

I.  ZASADY OGÓLNE 
1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia 

ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.  
Organizatorem jest „SWIM PRO”. „SWIM PRO” posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1670 oraz posiada ubezpieczenie na 
rzecz klientów z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych AXA 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr . 02.376.220. 

2. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez „SWIM PRO” określają w nich udział 
Klientów i stanowią integralną część umowy wyjazdu. 

II.  ZAWARCIE UMOWY WYJAZDU  
1. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu „Formularza zgłoszeniowego” przez Uczestnika oraz opłaceniu 

zaliczki zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa. 
2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz inne osoby wymienione w „Formularzu 

zgłoszeniowym”. 
3. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

ustawowych. 

III.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 500 zł od osoby w 

ciągu 7 dni od wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”. 
2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 21 dni od rozpoczęcia imprezy. 
3. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte 

uzgodnione z Uczestnikiem terminy wpłat. 
4. Miejscem płatności jest biuro Organizatora lub wskazany rachunek bankowy. 
5. Brak wymaganych wpłat w oznaczonych terminach powoduje wygaśnięcie Umowy. 

IV.  PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW 
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej 

Umowy. 
2. Uczestnik uprawniony jest czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy oraz opieki Pilotów oraz 

Rezydentów Organizatora. 
3. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników 

Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych, paszportu i jeżeli wymagają tego 

przepisy, wiz turystycznych, ważnych co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. 
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w 

Rzeczpospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych. 
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem 

przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania. 
7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie 

ustawowi i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca 
pobytu.   

Powyższe warunki uczestnictwa odnoszą się tylko do imprez organizowanych przez „SWIM PRO”. 

……..……………………….. 
podpis opiekuna prawnego 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam, że posiadam pełna prawa do podejmowania czynności prawnych w 
imieniu uczestnika obozu. Ponadto oświadczam (w imieniu własnym oraz uczestników imprezy), że zapoznałem się z programem 
imprezy, warunkami uczestnictwa. Zostałem poinformowany o przedmiocie ubezpieczenia, zakresie i sumach ubezpieczenia oraz 
sposobie postępowania w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Zwalniam lekarzy leczących ubezpieczonych w kraju i 
za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji z 
przebiegu leczenia. 

…………………………………. 
data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 


