
Umowa nr …….. dotycząca wyjazdu „Sankt-Petersburg – białe noce” zawarta w …………............ dn. ……………. ...... pomiędzy 

Studencki Klub Turystyczny z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Marysieńki 1/25 działającym w lokalu P167, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-

089 Warszawa posiadającym wpis do rejestru organizatorów turystyki prowadzonym przez wojewodę mazowieckiego pod nr 875 REGON: 

140285698 NIP: 536-168-01-60 a ………….................................................................., legitymującą się dowodem osobistym ……………, 

nr PESEL: …………….................... Strony postanawiają co następuje: 

 

1) Niniejsza umowa realizowana jest zgodnie z programem wyjazdu, który stanowi nieodłączną część umowy. 

2) Odpłatność za wyjazd realizowana jest następującym sposobem: a) zaliczka w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) przy 

podpisaniu umowy. b) pozostała część płatności w wysokości zależnej od wielkości grupy: grupa 30 - 35 osób dopłata 1225 zł / osobę; 

grupa 36 - 40 osób dopłata 1125 zł / osobę; grupa 41 - 45 osób dopłata 1075 zł / osobę; grupa 46 - 50 osób dopłata 1025 zł / osobę; grupa 

pow. 50 osób (max. 55 osób) – dopłata 975 zł / osobę. 

3) Wyjazd jest organizowany do Federacji Rosyjskiej do Sankt Petersburga w terminie od 1 lipca 2012 do 10 lipca 2012 w zakresie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

4) Uczestnicy wyjazdu mają prawo w ramach wniesionej kwoty do:  

- przejazd autokarem po trasie Katowice - Sankt-Petersburg - Katowice (tam  i powrót) 

- zakwaterowanie 5 noclegów w Sankt-Petersburgu (standard hotel: pokoje 2, 3 i 4-osobowe) pokoje z łazienkami i WC, 

- śniadania i obiadokolacje w Petersburgu (5 śniadań i 5 obiadokolacji) 

- zwiedzanie Sankt-Petersburga z przewodnikiem w języku polskim 

- jedna wycieczka podmiejska (Puszkin + Petergof) 

- taksy klimatyczne, opłaty graniczne 

- ubezpieczenie KL + NNW 

- nocleg tranzytowy w Wilnie (pokoje 2 i 3 osobowe typu studio, co oznacza, że na jeden segment 2+3 jest wspólna łazienka i WC)  

- nocleg tranzytowy w drodze powrotnej 

- zaproszenie wizowe, opłaty konsularne, opłaty wizowe 

- opieka pilota i rezydenta 

5) Opłata za bilety wstępu podczas wycieczki wynosi ok. 100 euro (sto euro) i będzie zbierana w autokarze. W przypadku gdy uczestnik 

zrezygnuje ze zwiedzania danego obiektu, niewykorzystana część opłaty zostanie mu zwrócona. 

6) Uczestnik ma prawo odzyskania całości wpłaconej kwoty tylko i wyłącznie w przypadku znalezienia osoby na brakujące miejsce. W 

przypadku rezygnacji uczestnika bez znalezienia osoby na swoje miejsce, organizator potrąca rzeczywiste koszty poniesione wskutek 

rezygnacji uczestnika z wyjazdu, jednak nie więcej niż:  

- 100 zł w przypadku rezygnacji w terminie więcej niż 40 dni przed rozpoczęciem wyjazdu  

- 25% ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji w terminie 40-21 dni przed wyjazdem  

- 50% ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji w terminie 20-15 dni przed wyjazdem  

- 75% ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji w terminie 14-8 dni przed wyjazdem  

- 100 % ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji w terminie na krócej niż 8 dni przed wyjazdem 

6) Uczestnik oświadcza, iż wszystkie podane przy zapisach dane są prawdziwe 

7) W przypadku zapisywania przez 1 osobę większej liczby uczestników uznaje się, iż wszystkie osoby zostały powiadomione o 

postanowieniach niniejszej umowy. 

8) Uczestnicy mają obowiązek:  

a) stosowania się do wszelkich poleceń Organizatorów.  

b) zachowywania się w sposób przyzwoity zgodnie z przyjętymi normami współżycia społecznego. 

c) poinformowania Organizatora o planowanym wcześniejszym przyjeździe, dojeździe lub wyjeździe na własną rękę.  

d) odpowiednio wczesnego uzyskania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszport ważny minimum do 31 stycznia 

2013, co najmniej dwie strony czyste obok siebie)  

9) Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia wszystkim dokumentów upoważniających do wydania rosyjskiej wizy nie później niż do dnia 

20 maja 2012. Dokumenty winny być dostarczone zgodnie z wymogami konsulatu Federacji Rosyjskiej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za odmowę wydania wizy przez konsulat. 

10) Uczestnik może przyjechać na wyjazd lub go opuścić w terminie odpowiednio: późniejszym i wcześniejszym. W takim przypadku 

Organizator nie zwraca pieniędzy.  

11) Uczestnik oświadcza, iż nie istnieją żadne zdrowotne przeciwwskazania dla jego udziału w imprezie 

12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione podczas wyjazdu. 

13) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku zapisania się na turnus zbyt małej liczby chętnych lub zdarzeń 

losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku osoby zapisane na wyjazd zostaną powiadomione o tym fakcie w terminie co 

najmniej 14 dni przed wyjazdem. Osobom tym przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaconej kwoty.  

14) Każda osoba z momentem rejestracji na wyjazd wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studencki Klub 

Turystyczny w celach organizacji danego wyjazdu. Studencki Klub Turystyczny zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania 

danych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również oświadcza, iż jakiekolwiek dane osobowe uczestników nie będą 

udostępniane osobom/podmiotom trzecim. Każdy uczestnik ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe i może w każdej chwili je 

poprawiać i uaktualniać, jak również ma pełne prawo zażądać zaprzestania ich wykorzystywania przez Studencki Klub Turystyczny. 

15) Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wszystkich uczestników wyjazdu 

16) Każdy uczestnik z chwilą nabycia uprawnienia do uczestnictwa w wyjeździe, zgodnie z postanowieniami punktu 2, przyjmuje do 

wiadomości oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej umowy. 

17) Wszelkie zmiany niniejszej umowy strony uzgadniają między sobą oraz wymagają aneksu w formie pisemnej. 

 

 

  Uczestnik        Organizator 
 
 


