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zawarta w dn. __________________ roku w __________________, zwana dalej „Umową”

pomiędzy:

Niepubliczną Placówką Oświatowo - Wychowawczą „EDUME”, z siedzibą ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław wpisaną do
rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem: 268177,
NIP: 8971608725, REGON: 381022220, reprezentowaną przez Irminę Szubart,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Organizatorem”

a

________________________________________________________________________
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego)

Data urodzenia: __________________, PESEL: __________________

zam. ul. ____________________________________ nr domu ____________ nr mieszkania ____________

kod pocztowy __________________ miasto _________________________________

nr telefonu kontaktowego: _________________________________

Adres e-mail _________________________________

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania imprezy turystycznej o nazwie ”Cyfrowy obóz letni EduMe” zgodnie
z Załącznikiem nr 2 stanowiącym Ofertę, na rzecz Uczestnika w postaci obozu dla dzieci i młodzieży zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Umów Organizatora stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiający
zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa przez Uczestnika w imprezie turystycznej, zapłaty Wynagrodzenia
oraz udzielenia zgody na pomoc medyczną Uczestnikowi.

2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszej Umowy oraz Ogólnych Warunków Umów jest:

________________________________________________________________________
(Imię i nazwisko dziecka)

Data urodzenia dziecka: __________________, PESEL: __________________

zam. ul. ____________________________________ nr domu ____________ nr mieszkania ____________

kod pocztowy __________________ miasto _________________________________
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy lub Ogólnych Warunków Umów

Organizatora z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli Zamawiający zawiadomiony o powyższych zmianach nie
zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione
warunki uczestnictwa. W przypadku złożenia rezygnacji, Strony zwracają sobie to co wzajemnie świadczyły.
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§2
Wynagrodzenie

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za imprezę turystyczną w wysokości 2.250 złotych,
słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych.

2. Zapłata Wynagrodzenia realizowana jest w III częściach:
- I część płatna w dniu dokonania rezerwacji w formie zaliczki, w wysokości 500 zł, słownie: pięćset złotych,
- II część płatna do 30.04.2022 w wysokości 500 zł, słownie: pięćset złotych,
- pozostała część płatna do 28 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej w wysokości 1.250 zł, słownie:
tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych.
Dopłata za dojazd tam i z powrotem wynosi:
- Wrocław 300 zł
- Warszawa 300 zł
- Poznań 250 zł
Dopłatę za dojazd należy uregulować do 30.04.2022. Dopłata wchodzi w skład Wynagrodzenia. Warunkiem
zapewnienia transportu jest zebranie minimum 5 Uczestników z Poznania, bądź 15 Uczestników w przypadku
Warszawy.

3. W przypadku zawarcia Umowy w terminie późniejszym niż 28 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w całości.

4. Brak wpłaty zaliczki w dniu dokonania rezerwacji, lub brak potwierdzenia dokonania zapłaty w tym dniu, oznacza
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający nie może wówczas rościć jakichkolwiek praw
wynikających ze stosunku prawnego z Organizatorem.

5. Zamawiający ma możliwość dokupienia dodatkowych atrakcji, o których mowa w ofercie, które nie są
uwzględnione w Wynagrodzeniu za imprezę turystyczną, na zasadach wynikających z oferty. Zamawiający
zobowiązuje się zadeklarować czy Uczestnik korzysta z dodatkowych atrakcji nie później niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Deklaracja lub rezygnacja w późniejszym terminie nie jest wiążąca dla
Organizatora. W razie chęci uczestnictwa w dodatkowych atrakcjach, Zamawiający zobowiązuje się dopłacić
kwotę określoną w ofercie, w przeciągu 3 dni od zebrania się minimalnej ilości Uczestników dodatkowej atrakcji,
o czym zostanie poinformowany przez Organizatora. Dopłata za dodatkową atrakcję wchodzi w skład
Wynagrodzenia. W przypadku gdy liczba Uczestników dodatkowej atrakcji znajdzie się poniżej minimum
organizacyjnego, przez co dodatkowa atrakcja nie dochodzi do skutku, Organizator zwraca Zamawiającemu
poniesioną dopłatę.

6. Zamawiający ma możliwość zmiany wyżywienia podawanego na imprezie turystycznej, na diety o których mowa w
ofercie, które nie są uwzględnione w Wynagrodzeniu za imprezę turystyczną, na zasadach wynikających z oferty.
Zamawiający zobowiązuje się zadeklarować czy Uczestnik korzysta z innej diety w Karcie kwalifikacyjnej,
stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. W razie wyboru diety z oferty, Zamawiający zobowiązuje się dopłacić
kwotę określoną w ofercie, nie później niż w dniu zapłaty ostatniej części Wynagrodzenia. Dopłata za dietę
wchodzi w skład Wynagrodzenia.

§3
Obowiązki Organizatora

1. Organizator w ramach imprezy turystycznej zapewnia świadczenia i atrakcje wymienione w ofercie imprezy
turystycznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

CYFROWEOBOZY 2022
Jarosławiec, 14.08 - 24.08.2022



§4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się ̨ z załącznikami do niniejszej Umowy oraz zapoznał z nim Uczestnika
imprezy turystycznej i akceptuje ich warunki.

2. W przypadku gdy Umowa zawierana jest środkami komunikacji na odległość, Zamawiający zobowiązuje się ̨ do
doręczenia Organizatorowi pocztą lub pocztą elektroniczną na jego adres lub adres poczty elektronicznej,
podpisanej Umowy oraz podpisanych i wypełnionych Załączników do niniejszej Umowy. Brak doręczenia
jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji, oznacza przyjęcie
przez Organizatora, że Zamawiający odstąpił od Umowy za poniesieniem kosztów rezygnacji w dniu w którym
minął ostatni dzień terminu na doręczenie wymaganych dokumentów. W przypadku zaistnienia zmian co do
informacji zawartych w karcie kwalifikacyjnej, Zamawiający zobowiązuje niezwłocznie się do dokonania zmian w
karcie i wysłania jej na adres Organizatora podany w Umowie.

3. W przypadku, gdy w czasie trwania imprezy nie będzie obowiązywał reżim sanitarny, a także w przypadku
zniesienia poszczególnych obostrzeń dotyczących COVID-19, Załącznik nr 6 stanowiący Regulamin Procedur
związanych z COVID-19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie w jakim konieczne jest dalsze stosowanie się do
procedur w nim ustanowionych.

§5
Postanowienia końcowe

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim
zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne
od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, powódź, blokady komunikacyjne o
charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku
wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o
niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie
ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania
zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

2. Strony postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy lub jej załączników było lub
miało się stać nieważne, nie wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje
nienaruszona.

3. Adresem do kontaktu i doręczeń ze strony Organizatora jest: ul. Legnicka 62 pokój 209, 54-204 Wrocław, adres
poczty elektronicznej: biuro@edu-me.pl Adresem do kontaktu i doręczeń ze strony Zamawiającego jest adres
podany w niniejszej Umowie. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach adresu oraz adresu
poczty elektronicznej, pod rygorem uznania oświadczenia za doręczone na poprzednio znany adres lub adres
poczty elektronicznej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

Załączniki:
1. Ogólne Warunki Umów Organizatora,
2. Oferta usługi imprezy turystycznej,
3. Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia NNW,
4. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej,
5. Regulamin uczestnictwa w Obozie,

6. Regulamin procedur COVID-19 wraz z oświadczeniem
rodzica ws. COVID-19,

7. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika,
8. Informacje RODO,
9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW.
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