UMOWA - ZGŁOSZENIE
GRUZJA - PRZYGODA U STÓP KAUKAZU
28.09 – 09.10.2017
Numer rezerwacji (wypełnia biuro):
Data:
Zgłaszający (imię i nazwisko):
Dane kontaktowe
numer telefonu
e-mail
Uczestnicy
lp.

imię i nazwisko

data
urodzenia

adres zameldowania

zniżka/
dopłata

Cena
(zł)

1
2
3
4
suma
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. Wyjazd "Gruzja – przygoda u stóp Kaukazu" trwa od 28.09 do 09.10.2017, przy czym wylot z Warszawy
odbywa się pierwszego dnia w godzinach wieczornych, a przylot ostatniego dnia w godzinach rannych. Na
miejscu zakwaterowanie obejmuje 9 noclegów ze śniadaniami.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń:
a) Zakwaterowanie: 9 noclegów w apartamentach, pensjonatach lub hotelach (4 w Tbilisi, 3 w Kutaisi, 2
w Mestii).
b) Przelot: z Lotniska Chopina w Warszawie do Tbilisi 28.09.2017 godz. 22:30 (przylot do Tbilisi o godz. 4:05),
z Tbilisi na Lotnisko Chopina w Warszawie godz. 04:55 (przylot do Warszawy o godz. 6:40)
c) Wyżywienie: 9 śniadań oraz jedna tradycyjna kolacja gruzińska zwana suprą. Pozostałe posiłki płatne są
indywidualnie przez uczestnika, bezpośrednio w lokalach, zgodnie z wybranym zamówieniem.
d) Ubezpieczenie. Uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie zagraniczne: KL (kosztów leczenia) - 10 000
Euro, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - 2000 Euro, oraz bagażu - 200 Euro.
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e) Opieka polskojęzycznego pilota – przez cały okres pobytu.
f). Transport (busami oraz jeepami) pomiędzy wszystkimi zwiedzanymi miejscami podczas pobytu.
g). Opiekę przewodnicką w miejscach: Tbilisi, Gelati, David Geredża.
UWAGA: wyprawa ma charakter trampingowy. Ze względu na specyfikę odwiedzanego kraju należy liczyć się
z drobnymi niedogodnościami takimi jak spóźnienia busów lub jeepów, zamknięcie drogi po nagłych opadach
(góry), możliwość zakończenia programu późnym wieczorem lub nocą, drobne zmiany w kolejności realizacji
programu, konieczność dostosowania się do miejscowych świąt etc. Ze względu na sakralny charakter części
odwiedzanych miejsc - uczestnicy powinni posiadać długie spodnie (spódnice), a kobiety nakrycia głowy.
4. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 3650 zł/os.
Zniżki:
Posiadacze karty Klubu Podróżnika Orinoko: zniżka 100 zł/os.
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 1200 zł/os (możliwe także rozłożenie jej na 2 miesięczne raty po 600 zł).
Numer konta do wpłat (mBank): 48 1140 2004 0000 3702 3798 3224
Orinoko Ar t&Travel, ul. Opaw ska 38, 47-400 Racibórz
t ytuł w płat y: imiona i nazw iska uczestników, Gruzja 28.09-9.10.2017
6. Pozostała część zapłaty powinna zostać uregulowana w terminie 28 sierpnia - 8 września 2017.
Brak w/w wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w turnusie i anulowanie rezerwacji (pobierana jest także
opłata manipulacyjna w wysokości 1200 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 61 dni i więcej przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1200 zł/os.
c) na 21-60 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 2500 zł/os.
d) na 20-11 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 3000 zł/os.
e) na 10 -0 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 3650 zł/os. (w przypadku
osób korzystających ze zniżki 3550 zł/os.)
6. Organizator ma prawo odwołać imprezę na 21 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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