UMOWA
NA ORGANIZACJĘ ZIELONEJ SZKOŁY

Zawarta w dniu ................................ w Sokole-Kuźnicy, pomiędzy
Firmą - Art Max Hanna Karolewska, ul. 13 Lutego 9, 89-510 Bysław,
zwaną dalej „Organizatorem”,
a szkołą:
................................................................................................................................
adres:
................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, o następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu uczniów na zieloną szkołę w Stanicy
Wodnej PTTK ALBATROS w Sokole-Kuźnicy, gm. Lubiewo
w dniach ................................ od do ...................................
zgodnie ze zgłoszeniem nr: .................................................
§2
Organizator zapewnia Zamawiającemu zakwaterowanie wszystkich uczestników
zielonej szkoły wraz z kadrą nauczycielską w jednym ośrodku.

§3
Organizator zapewnia Zamawiającemu znajdującą się w ośrodku salę do zajęć
dydaktyczno-wychowawczych do wyłącznej dyspozycji uczestników zielonej szkoły.
§4
Organizator zapewnia Zamawiającemu zakwaterowanie w namiotach 10-cio
osobowych, pole namiotowe wyposażone w pełen węzeł sanitarny.
§5
Organizator zapewnia Zamawiającemu zakwaterowanie dla członków kadry
nauczycielskiej w przyczepie kempingowej lub namiocie willowym, pole namiotowe
wyposażone w pełen węzeł sanitarny.
§6
Organizator zapewnia Zamawiającemu pełne wyżywienie dla uczestników zielonej
szkoły tj.
trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek,
kolacja) w stołówce znajdującej się na terenie ośrodka. Obiad i kolacja podawane są
w dniu przyjazdu, a w dniu wyjazdu podawane jest śniadanie. Ewentualne
dodatkowe zapotrzebowanie na posiłki Zamawiający wskazuje w zgłoszeniu.
§7
Na czas trwania imprezy Organizator zapewnia opiekę medyczną: pomoc medyczna
na obiekcie, dowóz do szpitala + lekarz na telefon, ubezpieczenie NNW.
§8
Sposób i terminy płatności:
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny imprezy
brutto .........................................................
słownie: ...............................................................................................................
w terminie do dnia .......................................
2. Rata nr 2 - w kwocie 50% ceny imprezy brutto, płatna najpóźniej na 7 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy.
§9
Brak wpłaty zaliczki powoduje nieważność umowy.
§ 10
Gwarancja terminu rezerwacji grupowej:
• zagwarantowanie terminu zielonej szkoły następuje poprzez wpłatę zaliczki zgodnie
z § 8 p. 1
• brak rat w wysokości i w terminach określonych w § 8, p. 1 i 2 powoduje, że
Organizator może odstąpić od umowy lub zaproponować realizację imprezy w innym
terminie.

§ 11
Strony uzgodniły poniższe warunki i stawki:
cena brutto w przeliczeniu na 1 uczestnika imprezy: ....................................... zł
liczba osób bezpłatnych:

.......................................

ogólny koszt brutto imprezy: zł

........................................

słownie: ........................................................................................................
Zamawiający zobowiązany jest do wpłat na zasadach określonych w § 8 i § 9
niniejszej umowy przelewem na rachunek Organizatora:
79 1020 1475 0000 8302 0189 7230
lub w formie gotówkowej za potwierdzeniem odbioru.
§ 12
Integralnymi częściami umowy są:
• zgłoszenie nr
• karta uczestnika
• lista uczestników
§ 13
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
§ 14
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

…………………………………………......
Organizator

miejscowość i data

…………………………………………......
Zamawiający

