
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ - OBÓZ KORTOWO CAMP 
NUMER: ………./2021 

ZAWARTA DNIA …………………………………W POZNANIU 
 
POMIĘDZY  
Eventowo Joanna Wierszyłłowska ul. Kotowo 60e Poznań 60-009, reprezentowanym przez Joannę Wierszyłłowską zwaną w dalszej części umowy 
ORGANIZATOREM obozów KORTOWO CAMP,  
a 
RODZICEM/OPIEKUNEM, Panią/Panem ………………………………………………………………………….., zamieszkałym ……………………………………………..……………………………….……, 
zgłaszającym udział dziecka ……………………………………………………….. w obozie KORTOWO CAMP, odbywającym się w miejscowości ………….…………………………………… 
w terminie ……………………………………………………… . 
 
……………… zł - koszt obozu 
……………… zł - przyznany rabat 
Dodatkowe świadczenia: 
……………… zł - Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej  
……………… zł - transport  
Razem do zapłaty: ………….. zł 
 
Cena zawiera: zakwaterowanie i pełne wyżywienie, realizację programu, opiekę wykwalifikowanej kadry, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć,́ realizację 
programu przedstawionego na stronie www.aventuras.pl oraz www.kortowodzieci.pl oraz w załączniku nr 1 – dostępnym po zalogowaniu w panelu klienta (moje 
rezerwacje > szczegóły), będącym integralną częścią niniejszej umowy, ubezpieczenie NNW (5.000,00 zł), wymienione powyżej wybrane świadczenia dodatkowe. 
Organizator zobowiązuje się ̨do przeprowadzenia obozu zgodnie z obowiązującymi podczas danego turnus przepisami. 
 

Umowa objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym- składka 2 zł oraz Turystycznym Funduszem Pomocowym – składka 2 zł (składki wliczone w koszt Obozu). 
 

Warunki rezerwacji: 
I rata (zaliczka): ………. zł (w tym również wybrane dodatkowe świadczenia) płatna 5 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji – data zaksięgowania zaliczki jest 
jednoznaczna z datą zawarcia niniejszej Umowy; 
II rata: 500 zł płatna najpóźniej do dnia 30.04. br. lub dla rezerwacji po 10.04.br. płatna 21 dni od daty otrzymania niniejszej Umowy; 
III rata: ………….. zł - końcowe rozliczenie nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem obozu. 
W przypadku rezerwacji dokonanych w czasie krótszym niż 21 dni, należy dokonać jednorazowo pełnej płatności. 
 
Dane do przelewu: 
29 1600 1084 1843 9900 3000 0001 
Eventowo J. Wierszyłłowska, ul. Kotowo 60 E, 60-009 Poznań 
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, miejscowość oraz data rozpoczęcia obozu. 
 
Transport:  

☐ zapewnia Organizator 

☐ zapewnia Rodzic/Opiekun we własnym zakresie 
 
Wyjazd z Kortowa planowany jest na godziny przedpołudniowe / rozpoczęcie turnusu w godzinach popołudniowych (szczegółowe dane zostaną przekazane dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem obozu). 
Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnusu muszą dostarczyć wypełnione karty kwalifikacyjne.  
 
Niniejsza umowa jest generowana automatycznie z systemu komputerowego i jest prawnie obowiązująca dla  
Eventowo J. Wierszyłłowska (zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361)). Klient 
poprzez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) do założonej przez siebie rezerwacji oświadcza, iż akceptuje niniejszą Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody 
na jej zawarcie, potwierdza zapoznanie się z treścią Warunków Uczestnictwa i Rezygnacji, Regulaminem Kortowo Camp, że wszelkimi informacjami zawartymi w programie 
obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  
Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Wyraża zgodę na zachowanie  
i przetwarzanie danych osobowych tylko dla potrzeb realizacji Umowy przez biuro Organizatora zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wie, że ma 
prawo do wglądu i korekty danych dotyczących swojej osoby. Niedopełnienie warunków rezerwacji jest jednoznaczne z zerwaniem umowy, rezygnacją z obozu i będzie 
rozpatrywana zgodnie z Warunkami Uczestnictwa i Rezygnacji.  
Umowa generowana jest po dokonaniu przez Rodzica/Opiekuna wpłaty I raty (zaliczki) za zarezerwowany obóz.  
 
Integralną częścią Umowy jest oferta obozu na stronie www.aventuras.pl oraz www.kortowodzieci.pl, w której przedstawione są informacje wymienione w niniejszej 
Umowie: świadczenia, program obozu, transport i wyżywienie -  zawarte w cenie obozu, Standardowy Formularz Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej 
oraz Warunki Uczestnictwa i Rezygnacji obowiązujące dla obozów Kortowo Camp organizowanych przez Eventowo J. Wierszyłłowska.  
 
Klient dokańczając rezerwację wpłatą zaliczki potwierdza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa i Rezygnacji, zakresem ubezpieczenia zawartego z AXA 
Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Chłodnej 51; informacją o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy oraz Programem obozu znajdującym się na stronie www.aventuras.pl oraz www.kortowodzieci.pl, który przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
Jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie.  
 
Eventowo J.Wierszyłłowska posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną wystawioną przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz zezwolenie nr rej. 544 wydane przez 
Wojewodę Wielkopolskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizatora turystyki.  Organem uprawnionym do wypłat środków z ubezpieczeń i gwarancji 
jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. 
 
„Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy 
otrzymałem/otrzymałam Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone uchwała Zarządu  
nr 1/26/11/2015 z dnia 26.11.2015 wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia 
na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz 
uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych 
osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w celu 
zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych”.  
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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