UMOWA - ZGŁOSZENIE
WCZASY CZARNOGÓRA
CANJ: 27.06 – 08.07.2017
Numer rezerwacji (wypełnia biuro):
Data:
Zgłaszający (imię i nazwisko):
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Faktura VAT - dane do wystawienia jeśli zgłaszający wyraża wolę otrzymania faktury:
--Wpłaty
lp.

data wpłaty

kwota

pozostało

Uwagi:

Niniejsza umowa zawarta jest przez Biuro Podróży “ORINOKO ART & TRAVEL” z siedzibą w Raciborzu, przy
ulicy Opawskiej 38, zwane w dalszej części umowy „Organizatorem”. W imieniu organizatora mogą działać
także jego „Agenci”.
Osoba zawierająca niniejszą umowę zwana jest w dalszej części „Klientem”.
W przypadku osób niepełnoletnich – umowę w ich imieniu zawierają rodzice lub opiekunowie prawni.
D

OFERTA SZCZEGÓŁOWA
1. Wczasy „Czarnogóra - Canj - 2017” trwają od 27.06 do 8.07.2017, przy czym wyjazd odbywa się
pierwszego dnia w godzinach wieczornych, a przyjazd ostatniego dnia w godzinach rannych. Na miejscu
w hotelu zakwaterowanie obejmuje 9 noclegów z obiadokolacjami i śniadaniami.
2. Miejsce i godzina odjazdu zostanie podana na 7 dni przed imprezą drogą telefoniczną/mailową.
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń:
a) Zakwaterowanie: HOTEL MONTENERGO położony jest 50 metrów od morza - bliskość jednej
z najładniejszych plaż na wybrzeżu Czarnogóry jest gwarancją dobrego wypoczynku. Hotel posiada własną
plażę, a do dyspozycji gości są także całodobowa recepcja, dwie restauracje, mini market. W pobliżu obiektu
usytuowane są tereny sportowe i rekreacyjne. Na terenie całego obiektu można bezpłatnie korzystać
z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny (łazienki z prysznicami),
klimatyzację, lodówki, telewizory z TV-sat, bezpłatne wi-fi, balkony (widok na morze lub góry).
Strona obiektu: http://www.hotelmontenegro.me/
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b) Dojazd – z Rybnika/Raciborza/Wodzisławia do hotelu w miejscowości Canj i z powrotem.
c) Wyżywienie: śniadania i ciepłe obiadokolacje w formie otwartego bufetu. Do śniadania herbata, kawa,
woda i soki w cenie, wieczorem napoje do obiadokolacji płatne osobno.
d) Ubezpieczenie. Uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie: KL (kosztów leczenia) - 10 000 Euro, NNW
(następstw nieszczęśliwych wypadków) - 2000 Euro, oraz bagażu - 200 Euro.
e) Opieka polskojęzycznego pilota – rezydenta przez cały okres pobytu
4. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 1895 zł. Cena ta dotyczy osoby dorosłej zakwaterowanej w pokoju
2-osobowym. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 420 zł/os.
Zniżki:
Posiadacze karty Klubu Podróżnika Orinoko: zniżka 100 zł/os.
Posiadacze karty Senior 60+ wydanej przez Urząd Miasta Racibórz: zniżka 50 zł/os.
Rodziny z dwójką lub trójką dzieci: drugie dziecko zniżka 240 zł, trzecie dziecko zniżka 405 zł.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych promocji sprzedaży na podstawie
odrębnych regulaminów.
5. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia - umowy
oraz wpłata zaliczki w wysokości 595 zł/os.
Numer konta do wpłat: mBank 48 1140 2004 0000 3702 3798 3224
Orinoko Art &Travel, ul. Opaw ska 38, 47-400 Racibórz
t ytuł wpłat y: imiona i nazw iska uczestników, w czasy Czarnogóra 27.06-8.07.2017
6. Pozostała część zapłaty powinna zostać uregulowana w terminie 29 maja - 10 czerwca 2017.
Brak w/w wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w turnusie i anulowanie rezerwacji (pobierana jest także
opłata manipulacyjna w wysokości 500 zł).
7. Zaliczka pobierana jest w dniu zgłoszenia i stanowi zabezpieczenie dla kontrahentów organizatora. Zaliczka
podlega pełnemu zwrotowi tylko w przypadku odwołania imprezy z winy organizatora. Uczestnik rezygnujący
z uczestnictwa z winy niezależnej od organizatora może uzyskać zwrot pełnej zaliczki wyłącznie pod
warunkiem znalezienia na swe miejsce innego uczestnika.
W pozostałych przypadkach zwrot zaliczki i pozostałych wpłat jest możliwy na następujących
warunkach:
a) na 60 dni i więcej przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 zł/os.
b) na 59-30 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł/os.
c) na 14-29 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 750 zł/os.
d) na 7-13 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1150 zł/os.
e) na 6-4 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1300 zł/os.
f) na 0-3 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1500 zł/os.
6. Organizator ma prawo odwołać imprezę na 14 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku nie zebrania
wystarczającej ilości uczestników. W takim wypadku zwraca się wszystkie pełne wpłaty.
Oświadczam, że zapoznałem się z II częścią umowy, którą stanowią „Ogólne warunki uczestnictwa w
imprezie turystycznej świadczonej przez ORINOKO – ART & TRAVEL”
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