Mościckiego 106,
33-100 Tarnów
kfse.pl
obozy@kfse.pl
+48 509 688 833

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
NR UMOWY:

Sprzedawca

Klient

Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych sp. z o.o.
NIP: 9930667708

Imię Klienta :
Nazwisko Klienta:

ul. Mościckiego 106, 33-100 Tarnów
Tel: +48 509 688 833

Nazwa i termin imprezy:
Cena całkowita obozu obejmująca wszystkie
świadczenia: Program, transport i wyżywienie:
ZGODNIE Z OFERTĄ KATALOGOWĄ DOTYCZĄCĄ
WYMIENIONEJ W UMOWIE IMPREZY
Dodatkowe informacje o obozie w Załączniku, który
stanowi integralną część Umowy.

Numer konta:
58 1050 1722 1000 0090 8049 8505
ING Bank Śląski S.A.

Organizator
Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dla której akta
prowadzone są w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, a kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł i został pokryty w całości.
REGON: 380724172 NIP: 9930667708 KRS: 0000739998.

Dane uczestnika
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Pesel:
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna:
Adres zamieszkania uczestnika:
Telefon:

Adres e-mail:

[ ] Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika*

Warunki rezerwacji:
Zaliczka: 0.00 zł płatna do dnia:
Karta kwalifikacyjna i umowa dostarczona do dnia:
Dopłata: 0.00 zł płatna do dnia:
Sposób zapłaty: gotówką w siedzibie Organizatora lub przelewem
* - Klient znakiem X, potwierdza oświadczenie.
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Art. 1
Integralną częścią Umowy jest Katalog Imprez na dany sezon, który zawiera informacje o charakterze
wymienionej w Umowie Imprezy, świadczeniach, Programie Imprezy, transporcie i wyżywieniu zawartych
w cenie Imprezy, Standardowy Formularz Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej oraz Warunki
Uczestnictwa obowiązujące w firmie Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych Sp. Z O.O.
Art. 2
Podmiotem zapewniającym ochronę na wypadek niewypłacalności jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 271543;
NIP: 107-000-61-55; Wysokość kapitału zakładowego: 107 912 677zł - wpłacony w całości.
Art. 3
Podróżny może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Organizator pobierze za taką
zamianę opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
Art. 4
Niewniesienie w umówionym terminie zaliczki jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją z obozu i
będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.
Art. 5
Uczestnik oświadcza, że nie ma wymagań specjalnych.
Art. 6
Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział
w imprezie turystycznej oraz obowiązany do udzielenia pomocy Klientowi. Uczestnik ma obowiązek
poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
Art. 7
Informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką
osobę w miejscu jej pobytu zostaną podane do wiadomości na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz.
1823) oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Organizator został
zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze
elektroniczne do Platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gdzie będzie można znaleźć informacje
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Uczestnik (Konsument) będzie mógł
złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże
dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Uczestnika (Konsumenta) skargi za pośrednictwem
Platformy ODR, Organizator nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa
jest więc odmowa Organizatora pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w w/w.
sposób. Organizator nie uczestniczy aktualnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania
sporów. Wobec czego Klienci Organizatora nie mogą korzystać z platformy ODR.

…………………………………………………………..
Data i podpis Klienta
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…………………………………………………………..
Data, miejscowość

…………………………………………………………..
Podpis/y osób/y uprawnionej/nych do
reprezentowania podmiotu

