
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

nr … zawarta  dniu …. 

pomiędzy: 

FOLWARK ŁĘKUK PRZYŁUCCY SPÓŁKA JAWNA, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, KRS: 0000256455, 
NIP: 1231080873, REGON: 140546325 reprezentowaną przez:  wspólnika – Krzysztofa Przyłuckiego 
(krzysztof.przylucki@lekuk.pl; tel. 87  428 40 59) zwaną dalej Folwarkiem,  oraz 

……………………………………………………………………, zwanym dalej Klientem, 

zwana dalej Umową,  o następującej treści: 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest udział ….., zam. ….. , PESEL: ... , zwanego dalej Klientem w organizowanej 
przez Folwark w dniach od … do … imprezie turystycznej pod nazwą:  …. zwanej w dalszej części 
umowy „Imprezą”. 

2. Folwark zobowiązuje się do organizacji i realizacji Imprezy z następującymi świadczeniami 
wliczonymi w jej cenę: 

a) transport; 

-data, godzina, miejsce wyjazdu: …………………………………………………….; 

-data, godzina, miejsce planowanego powrotu : ………………………………………………………………………; 

b) zakwaterowanie: ……………………………………………………………………….. w Folwarku, Łękuk Mały 8; 

c) wyżywienie: ……………………………………………………………………………………………; (ilość i rodzaj posiłków) 

d) ubezpieczenie w zakresie: KRAJ NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków); 

e) bilety wstępów do obiektów wymienionych w programie imprezy turystycznej (jeśli dotyczy); 

f) opłaty parkingowe oraz drogowe 

g) składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (jeśli dotyczy). 
h) inne………………………………. 

3. Impreza jest/nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

§ 2  

1. Folwark zobowiązuje się zapewnić Klientowi udział w Imprezie zgodnie z programem stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy oraz jej postanowieniami. 

2. Klient zobowiązuje się zapłacić Folwarkowi wynagrodzenie za udział w Imprezie, zwane w dalszej 
części umowy Wynagrodzeniem, w formie: 
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- przedpłaty odpowiadającej 30% Wynagrodzenia, tj. …………………………… zł – w terminie 
…………………………… 

- pozostałej części Wynagrodzenia, tj. …………………………………. zł – w trakcie trwania Imprezy / w ciągu 
…. dni od zakończenia Imprezy. 

3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy nr ……………….. Folwarku bądź 
gotówką. 

4. Nieuiszczenie zapłaty we wskazanym wyżej terminie zostanie uznane za jednostronne odstąpienie 
przez Klienta od niniejszej umowy. 

5. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Folwarku.   

6. W trakcie trwania Imprezy Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów wszelkich 
obiektów, w obrębie których będzie odbywać się Impreza. 

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w sytuacji, gdy 
Klient swoim zachowaniem powodować będzie zagrożenie dla osób lub mienia, Folwark uprawniony 
będzie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości zwrotu 
niewykorzystanych przez Klienta świadczeń. 

§ 3  

1. Łączne wynagrodzenie za Imprezę wynosi …………………… (słownie: …………………) zł.  

2. Wynagrodzenie za Imprezę obejmuje wszelkie stosowne należności, w tym podatki i opłaty. 

3. Folwark zastrzega możliwość podwyższenia lub obniżenia Wynagrodzenia za Imprezę, wyłącznie 
jednak w przypadku wzrostu kosztów niezależnych od Folwarku.  Wzrost wynagrodzenia może 
nastąpić nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. 

4. W przypadku określonym w ustępie 3 Folwark zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na 
piśmie Klienta o podwyższeniu Wynagrodzenia za Imprezę, przedstawiając przyczyny i kalkulację jej 
podwyższenia.  Brak informacji ze strony Klienta o braku akceptacji podwyższenia Wynagrodzenia za 
Imprezę w terminie 3 dni od daty otrzymania takiej informacji zostanie uznany przez Folwark za 
akceptację podwyżki Wynagrodzenia. Oświadczenie w powyższym terminie, w formie pisemnej, o 
braku akceptacji podwyżki zostanie potraktowane jako jednostronne odstąpienie przez Klienta od 
Umowy. 

§ 4 

1. Minimalna liczba osób wymaganych dla realizacji Imprezy to …... osób. 

2. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Folwark jest zobowiązany poinformować Klienta w 
formie pisemnej o odwołaniu Imprezy z tego powodu najpóźniej na  
- 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej ponad 6 dni 
- 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej 2-6 dni 
- 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy trwającej poniżej 2 dni. 



 

 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek niezgodności w realizacji Imprezy jest on 
obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty stwierdzenia niezgodności, 
zawiadomić Folwark o tym fakcie w formie pisemnej. 

2. W razie stwierdzenia nienależytego wykonywania Umowy Klientowi przysługuje prawo złożenia 
reklamacji. 

3. Reklamacja, o której mowa w pkt. 3, powinna być złożona w formie pisemnej i określać uchybienia 
w wykonywaniu Umowy oraz żądanie Klienta. Reklamacja może zostać złożona w czasie trwania 
Imprezy lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od zakończenia Imprezy. 

4. Folwark jest zobowiązany w terminie nieprzekraczającym czternaście dni udzielić odpowiedzi na 
reklamację w formie pisemnej. 

§ 6 

1. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany  przez Folwark istotnych warunków Umowy z 
przyczyn niezależnych od Folwarku. 

2. W razie konieczności zmiany istotnych warunków Umowy  Folwark niezwłocznie, nie później niż  
ciągu trzech dni, informuje na piśmie o tym fakcie Klienta.  Brak informacji ze strony Klienta o braku 
akceptacji zmiany istotnych warunków umowy w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o 
tym fakcie zostanie uznany przez Folwark za akceptację zmiany istotnych warunków umowy.  
Oświadczenie złożone w powyższym terminie w formie pisemnej o braku akceptacji zmiany istotnych 
warunków umowy zostanie potraktowane jako jednostronne odstąpienie przez Klienta od Umowy. 

§ 7 

1. Klient ma prawo rozwiązać Umowę w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy w formie 
pisemnej.  

2. W razie rozwiązania Umowy Klient obowiązany jest uiścić na rzecz Folwarku opłatę w wysokości:  

a) 0% ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło ponad 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; 

b) 30% ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

3. Uiszczenie opłaty, o którym mowa w ustępie 2 nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 Umowy. 

4. Folwark jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z 
przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. 

5. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Folwark zwróci Klientowi dokonaną wpłatę, bez ponoszenia 
dodatkowego odszkodowania, w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 



6. Klient może, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, bez zgody Folwarku przenieść na 
osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy 
uprawienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 

§ 8 

1. Folwark wpisany jest do  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr ewid. 20661. 

2. Folwark posiada gwarancję ubezpieczeniową organizatorów turystyki i przedsiębiorców o numerze 
942257651 ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, udzieloną przez AXA 
Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 
22 555 00 50, www.axa.pl, na wypadek niewypłacalności. 

3. Folwark jest stroną umowy ubezpieczenia osobowego osób uczestniczących w imprezie 
turystycznej w zakresie NNW zawartej z …. 

4. Klient może dobrowolnie zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na pokrycie kosztów rozwiązania 
umowy o udział w Imprezie przez Klienta. 

5. Klient w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, w tym w przypadku wszelkich niezgodności 
stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, powinien się zwracać do FOLWARK ŁĘKUK 
PRZYŁUCCY SPÓŁKA JAWNA, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, tel. +48 87 428 40 59 e-mail: 
recepcja@lekuk.pl 

6. Folwark jest: 

a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową; 

b) obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedniej pomocy Klientowi, który znalazł się 

w trudnej sytuacji. 

7. Osobą odpowiedzialną ze strony Folwarku za należyty przebieg Imprezy, z którą należy się 
kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przebiegiem Imprezy (w tym dotyczących kontaktu 
z uczestnikami Imprezy w wieku poniżej 18 lat), jest: ………………………………… 
……………………………………………………………, zam. …………………………………………………………………………………… 
nr tel.: ………………………………………….., e-mail: …………………………………………………………………………. 

§ 9 

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Folwark w celu realizacji 
umowy oraz oświadcza, ze jest świadom swojego prawa do dostępu do treści tych danych oraz do ich 
poprawiania i żądania usunięcia. 

2. Klient wyraża zgodę  na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych, w szczególności 
poprzez wykorzystanie w takich celach zdjęć oraz filmów, na których Klient może być zarejestrowany. 

 § 10 
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1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy z 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Przez formę pisemną Strony rozumieją również wysłanie informacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail). 

4. Integralną część Umowy załączniki wymienione w jej treści. 

5.  W przypadku zaistnienia sporu codo wykonania umowy Strony zobowiązują się podjąć działania 
zmierzające do polubownego załatwienia sporu. 

6. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego  jako sąd właściwy strony 
wskazują sąd właściwy według siedziby Folwarku.  

7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Folwarku 
i Klienta. 

……………….……………………….       ………………………………………. 

Folwark         Klient 


