UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Sprzedawca :
CHRIS Turystyka i Rekreacja, Magdalena Alchimowicz
ul. Kilińskiego 8 m 2,
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 05 00
fax. 22 737 05 01
chris@chris.com.pl
NIP 123-003-97-33
Bank PKO SA 77 1240 6250 1111 0000 4590 9104

Nr Umowy:
Imię Klienta :
Nazwisko Klienta:
Nazwa i termin imprezy:
Cena całkowita obozu
obejmująca wszystkie świadczenia:

Miejsce Imprezy:
Program, transport i wyżywienie: ZGODNIE Z OFERTĄ KATALOGOWĄ DOTYCZĄCĄ WYMIENIONEJ W UMOWIE IMPREZY
Dodatkowe informacje o obozie w Załączniku, który stanowi integralną część Umowy
Organizator:
CHRIS Turystyka i Rekreacja, Magdalena Alchimowicz, ul. Kilińskiego 8 m 2, 05-500 Piaseczno, NIP 123-003-97-33
Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:
Nazwisko:
Data urodzenia:

Imię:
Pesel:

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów:
Adres zamieszkania uczestnika:
Telefon:
Adres mailowy:
Świadczenia: Szczegółowy Program Imprezy, obejmujący główne właściwości świadczonych przez Organizatora usług turystycznych
opisany został na stronie internetowej www.chris.com.pl oraz w Załączniku nr. 2 do Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej
Warunki rezerwacji:
Zaliczka : 0.00 zł płatna do dnia:
Karta kwalifikacyjna i umowa dostarczona do dnia:
Dopłata: 0.00 zł płatna do dnia:
Sposób zapłaty: gotówką w siedzibie Organizatora lub przelewem.
Niniejsza umowa jest generowana automatycznie z systemu komputerowego na podstawie przyjętego od Klienta zgłoszenia, prawnie i wzajemnie
obowiązująca dla Klienta i CHRIS Turystyka i Rekreacja zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach
Turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) dalej jako „Ustawa”. Integralną częścią Umowy jest Katalog na dany sezon, który zawiera informacje o charakterze
wymienionej w Umowie Imprezy, świadczeniach, Programie Imprezy, transporcie i wyżywieniu zawartych w cenie Imprezy, Standardowy Formularz
Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej oraz Warunki Uczestnictwa obowiązujące w firmie CHRIS. Umowa generowana jest po dokonaniu przez
Klienta wpłaty zaliczki za zarezerwowaną Imprezę.
Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza że otrzymał i zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa, zakresem ubezpieczenia zawartego z Signal Iduna
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyokopowej 31; informacją o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z imprezy oraz Programem obozu znajdującym się w Katalogu i na stronie www.chris.com.pl, który przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
Jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie.
Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa opisanych w pkt. 2.4, 2.5 ,2.6 jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane
zgodnie z Warunkami Rezygnacji.
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą CHRIS umowy generalnej ubezpieczenia nr 205364 z dnia 09.11.2015 r. każdy uczestnik imprezy
turystycznej organizowanej przez firmę CHRIS zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest
ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże w zakresie KL do 10 000 euro oraz NNW 16 000 złotych. Klient potwierdza , że deklaruje za siebie i za
uczestnika imprezy, w imieniu którego dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych otrzymał
Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże zatwierdzone Uchwałą nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A .z dnia
15.12.2015r., stanowiące załącznik do niniejszej Umowy.
CHRIS Turystyka i Rekreacja posiada zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci Gwarancji Ubezpieczeniowej zawartej w Signal Iduna Polska TU
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31, www.signal-iduna.pl .
Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ
nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej
umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Organizator oświadcza że
posiada gwarancję ubezpieczeniową, której kopia znajduje się na stronie internetowej www.chris.com.pl oraz w załączniku do Umowy.
Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej oraz obowiązany do
udzielenia pomocy Klientowi o której mowa w art. 52 Ustawy.
Podstawa prawna umowy: art. 42 ustawy z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361)
oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów
konsumenckich. Więcej informacji na www.wiih.org.pl . Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz.U. poz. 1823) oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Organizator został zobowiązany do udostępnienia informacji
o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym
udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form
pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Uczestnik (Konsument) będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli
skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Uczestnika (Konsumenta) skargi za pośrednictwem
Platformy ODR, Organizator nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Organizatora pomimo
wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w w/w. sposób. Organizator nie uczestniczy aktualnie w tej dobrowolnej procedurze
alternatywnego rozwiązywania sporów. Wobec czego Klienci Organizatora nie mogą korzystać z platformy ODR.

………………………………………………………………..
Data i podpis Klienta

…………………….
Data, miejscowość

……………….…………………………..
podpis pracownika BOK CHRIS

