WZÓR
KOD BONU:
NUMER BONU:

ABCD -1 234 -E FGH- 5678
1374623029434000

UMOWA o udział w imprezie turystycznej nr/2022
zawarta w dniu

01.01.2022

w Zatorze, pomiędzy:

Właścicielem Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze – spółką Energy 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp.k. z siedzibą w
Przytkowicach 532 A, 34-141 Przytkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960, w imieniu której działa
WYPEŁNIA ENERGYLANDIA
upoważniony pracownik:………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Organizatorem”;
a
ANNA KOWALSKA
UL. KLONOWA 6 11-111 WARSZAWA
………………………………………………………........................…,
zam .……………………………………………………………………………….,
01010101010
600-600-600
……............................................................................................................ / nr PESEL: ……………………………,
nr telefonu: …………………………,
ANNA.KOWALSKA@MAIL.COM
adres e-mail: ……………………………………;
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”;
łącznie zwani dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”;
o następującej treści:
§1

1. Organizator oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.), w tym w szczególności:
1) został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych przez Marszałka Województwa
Małopolskiego pod nr: Z/31/2020;
2) posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych nr M 518476 z dnia 13 sierpnia 2020 r. wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Działający w imieniu Organizatora oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo do zawarcia umów o udział w imprezie turystycznej w ramach działalności Organizatora
nie wygasło, nie zostało zmienione, ani rozwiązane.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER PESEL

1

ANNA KOWALSKA
RODZIC 1

01010101010

2

JAN KOWALSKI
RODZIC 2

XXX XXXXXX

3

ADAM KOWALSKI
DZIECKO 1

11100011011

4

KATARZYNA KOWALSKA
DZIECKO 2

00001011101

§2

5
6
w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora w terminie od 01.01.2022 do 02.01.2022 , zwaną dalej „Imprezą”.
2. Strony zgodnie ustalają, iż Uczestnik oraz osoby wskazane w ust. 1 powyżej, w ramach Imprezy uprawnione są:
1) do wejścia na teren Parku Rozrywki ENERGYLANDIA wyłącznie w dniu zawarcia niniejszej Umowy –
w przypadku jednodniowych biletów wstępu*;
2) do wejścia na teren Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz w następnym dniu kalendarzowym przypadających po dniu zawarcia
Umowy – w przypadku dwudniowych biletów wstępu*,
WYPEŁNIA ENERGYLANDIA
3. Z tytułu udziału w Imprezie Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora wynagrodzenia ……………….……………………….…………
zł
WYPEŁNIA ENERGYLANDIA
(słownie: ……………………………….……………………….……………………………………)
brutto – Cena Imprezy.

4. W zakres Imprezy wchodzi:

1) usługa hotelarska, tj. zakwaterowanie na polu kempingowym Organizatora osób wymienionych w ust. 1 powyżej w terminie tam wskazanym, poprzez udostępnienie
miejsca dla namiotów* Uczestnika;
2) usługa turystyczna polegająca na wejściu Uczestnika oraz osób wskazanym w ust. 1 powyżej, na teren Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze oraz możliwość
korzystania przez nich ze znajdujących tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Parku Rozrywki ENERGYLANDIA;
3) usługa parkingowa (parking niestrzeżony, dozorowany) dla pojazdu Uczestnika*.
4) usługa gastronomiczna, tj. wydanie kuponu o wartości 50,00 zł brutto do wykorzystania w dowolnym punkcie gastronomicznym na terenie Parku w celu nabycia artykułów
żywnościowych (dalej jako "Kupon"). Jeden Kupon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków w dowolnym punkcie gastronomicznym w Parku do jego wartości – w
przypadku, gdy wartość Kuponu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia artykułów żywnościowych, istnieje możliwość dopłaty innymi środkami płatniczymi.
Kupony nie obejmują napojów. Kupon obowiązuje w dacie trwania imprezy turystycznej, nie ma możliwości skorzystania z Kuponu na usługi gastronomiczne po zakończeniu
imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Kuponu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Kuponu w ramach jednej
5 Kuponów".
imprezy turystycznej - mając na uwadze powyższe, wybieram ___
5. Impreza nie jest uzależniona od liczby zgłoszeń.
§3
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 3 powyżej Uczestnik uiszcza w dniu rozpoczęcia Imprezy w kasie Organizatora.
2. W Cenę Imprezy nie są wliczone urządzenia, atrakcje oraz gry zręcznościowe znajdujące się na terenie Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, które są odrębnie
płatne według zamieszczonych przy nich cenników.
3. Organizator oświadcza, iż Impreza może zostać sfinansowana przez Uczestnika w całości lub w części za pomocą świadczenia w ramach Polskiego Bonu Turystycznego
(w zależności wysokości posiadanego przez Uczestnika świadczenia w ramach ww. bonu), który określony został w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie
Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262) oraz na zasadach tam wskazanych.
* niepotrzebne skreślić

