ul. Wincentego Pola 9/135 , 41-200 Sosnowiec
tel. 032 725 12 03, tel/fax 032 266 01 16
kom. 608 331 855
biuro@aurora.travel.pl, www.aurora.travel.pl
NIP 644-308-11-18, REGON 240733596
ING BANK ŚLĄSKI 70 1050 1360 1000 0023 2208 7152

UMOWA ZGŁOSZENIE WYCIECZKI DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ
ZAMAWIAJĄCY:
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................
Instytucja .........................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................
Telefon ................................................ fax ....................................................................................
Imię i nazwisko kierownika wycieczki ...........................................................................................
ILOŚC OSÓB: .................. odpłatnie + .............. gratis
TERMIN/ CZAS TRWANIA .........................................................................................................
KIERUNEK WYCIECZKI: ............................................................................................................
ELEMENTY PROGRAMU: ...........................................................................................................
ŚWIAEDCZENIA:
1. transport ................................................................................................................................
2. noclegi ...................................................................................................................................
3. wyżywienie ...........................................................................................................................
4. ubezpieczenie ........................................................................................................................
5. inne ........................................................................................................................................
specjalne życzenia ...........................................................................................................................
PŁATNOŚCI:
Cena podstawowa ................... x .............. osób = ................................
Cena podstawowa ................... x .............. osób = ................................
Dopłata za ..............................................................................................
Cena końcowa do zapłaty ......................................................................
Data i kwota wpłaty zaliczki ......................................................................................
Data wpłaty całości ....................................................................................................
Miejsce i godzina podstawienia autokaru ..................................................................
REGULAMIN REZERWACJI:
1. Wycieczki 1-dniowe
a) Na wycieczki 1-dniowe nie pobiera się zaliczki, natomiast w przypadku rezygnacji z imprezy w terminie
krótszym niż 20 dni od planowanej daty wyjazdu należy pokryć koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł bądź też
wysokość kosztów rezerwacji (zazwyczaj jest to koszt 20% wartości całej imprezy).
2. Wycieczki wielodniowe
a) W dniu podpisania umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 30 % wartości imprezy.
b) Wszelkie działania organizacyjne oraz rezerwacje czynione są przez Biuro Podróży AURORA dopiero po
podpisaniu umowy oraz opłaceniu zaliczki.
c) Pozostała należna kwota będzie uiszczona w dniu wyjazdu w autokarze u pilota. W przypadku wycieczek
zagranicznych pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
d) W przypadku rezygnacji z imprezy w terminie 30 dni lub krótszym do dnia rozpoczęcia imprezy, zaliczka
przepada na poczet rezerwacji.
3. Kontrola autokaru przez upoważniony do tego organ odbywa się pod szkołą. W przypadku podstawienia się
autokaru do kontroli pod komendą policji bądź też innym miejscu niż szkoła, koszt dojazdu autokaru wynosi 50 zł.
Skraca to też automatycznie czas pracy kierowcy.
4. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................
miejsce i data

................................
podpis klienta

......................................
podpis i pieczęć biura podróży

