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MK Adventure  
Biuro Wypraw i Ekspedycji 
 

ul. Pawia 3/13 
05-500 Piaseczno 
REGON:142348990 NIP:8111644325 
Tel/Fax.: 022/402 00 05, email: kontakt@mkadventure.pl  
 

UMOWA-ZGŁOSZENIE O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
 
Zawarta w dniu.................w...............................pomiędzy MK Adventure Katarzyna Lipińska 
z siedzibą w Piasecznie, ul. Pawia 3/13, REGON:142348990, NIP:8111644325, wpisanym do 
Rejestru Organizatorów Turystyki pod numerem: 1153, reprezentowanym przez właściciela 
Katarzynę Lipińską, zwaną dalej Organizatorem a  
 
KLIENTEM: 
Imię i Nazwisko:............................................................................................................. 
Adres zameldowania:...................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia:................................................................................................. 
Seria i nr. Paszportu:.............................wydany dn.....................ważny do........................ 
Telefon: ................................................e-mail: ............................................................. 
 
NAZWA IMPREZY TURYSTYCZNEJ:............................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
TRASA IMPREZY:......................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
DATA ROZPOCZĘCIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ: ................................ 
DATA ZAKOŃCZENIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ: ................................ 
 
1.CENA IMPREZY: .......................... EUR/USD/PLN * 
Cena imprezy ustalona w niniejszej Umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli doszło do wzrostu kosztów transportu, 
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub 
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić jeżeli 
Organizator udokumentuje wpływ wyżej wskazanych okoliczności na podwyższenie ceny. W okresie 20 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy turystycznej cena imprezy ustalona w niniejszej Umowie nie może być podwyższona. 
 
2.BILETY LOTNICZE: ...................... PLN 
 
3.KOSZT POŚREDNICTWA WIZOWEGO: ...................... EUR/USD/PLN * 
 
4.KOSZT WIZY: ...................... EUR/USD/PLN * 
 
5.DODATKOWE UBEZPIECZENIA: ...................... EUR/USD/PLN * 
___________________________________________________________________ 
CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY: ...................... EUR/USD/PLN * 
 
SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA / PRZELEW  * 
/JEŻELI ZAPŁATA JEST REALIZOWANA W PLN, DO PRZELICZENIA CEN PODANYCH W EUR/USD 
NALEŻY UŻYĆ KURSU SPRZEDAŻY NBP Z DNIA W KTÓRYM REALIZOWANA JEST PŁATNOŚĆ/ 
 
 
UBEZPIECZENIE: 
Organizator zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 884) posiada gwarancję 
ubezpieczeniową Organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością wystawioną przez 
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk. 
W cenie imprezy ustalonej w niniejszej Umowie, Klient będący obywatelem polskim zameldowanym na terenie RP, 
ubezpieczony jest w trakcie trwania imprezy turystycznej, w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce w 
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zakresie: 
a) następstw nieszczęśliwych wypadków NNW - uszczerbek na zdrowiu 28 000 PLN, śmierć 14 000 PLN 
b) pokrycia kosztów leczenia i transportu na kwotę 40 000 EUR, 
c) ubezpieczenie bagażu podróżnego na kwotę 1 100 PLN 

 
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: ............ OSÓB 
Jeżeli minimalna liczba uczestników dla imprezy turystycznej wymienionej w niniejszej Umowie nie została osiągnięta, 
Organizator jest uprawniony do odwołania imprezy turystycznej, jednak nie później niż na 14 dni przed jej 
planowanym rozpoczęciem. W tym wypadku Klient niezwłocznie, w formie pisemnej zostanie o tym fakcie 
poinformowany poprzez Organizatora. Wpłacone przez Klienta kwoty zostaną mu niezwłocznie i w całości zwrócone. 
 
PRZENOSZENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW 
Klient może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w niniejszej imprezie 
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta 
przejmuje wszystkie wynikające z niniejszej Umowy obowiązki. 
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym 
fakcie w terminie do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej 
oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 
ZGŁASZANIE REKLAMACJI 
1. Reklamacje dotyczące wadliwego wykonania Umowy Klient może zgłaszać w trakcie trwania imprezy u pilota lub 
usługodawcy wskazanego na voucherze, który jest zobowiązany ustosunkować się do przedstawionych uchybień i 
podjąć natychmiastowe działania w celu ich usunięcia.  
2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki 
reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu 
imprezy, sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez Organizatora turystyki winien 
odbywać się w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator ustosunkuje się w formie pisemnej do reklamacji w 
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 
30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. 
3. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 30 dni od dnia jej 
złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. 
 
 
WYMAGANIA SPECJALNE I UWAGI (wymagania specjalne, o których klient powiadomił Organizatora i na które 
Strony niniejszej umowy wyraziły zgodę): ........................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. na 
przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
niniejszej imprezy turystycznej. 
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej” oraz  „Program 
imprezy turystycznej”, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.  
Oświadczam, że Organizator udzielił mi: 

• ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, 
• informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie oraz o obowiązkowych szczepieniach i 

profilaktyce zdrowotnej przed, w trakcie wyjazdu oraz po powrocie do Polski, 
• informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości 

ubezpieczenia z tym związanego, 
• informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 

DEKLARACJA: TAK / NIE*  CENA:...................... EUR/USD/PLN *, 
• informacji, że osoby cierpiące na choroby przewlekle powinny rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób 

przewlekłych (osoby po 65 roku życia dotyczy prawny obowiązek takiego ubezpieczenia lub pisemne 
Oświadczenie o rezygnacji z niego)  
DEKLARACJA: TAK / NIE*  CENA:...................... EUR/USD/PLN *, 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP oraz ustawy o 
usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., z późniejszymi zmianami. 
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
..........................                                                              ........................ 
     Organizator                                                                            Klient 


