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Ośrodek Wypoczynkowy GRZEŚ
ul. Leśna 5, 82-103 Mikoszewo
Gmina Stegna, woj. pomorskie

Umowa Nr: …./2019 na świadczenie usług w Ośrodku GRZEŚ z dnia …...10.2019 r. pomiędzy:
„MNM” Magdalena Karabon z siedzibą przy ul. Letniej 3, 82-103 Mikoszewo, NIP: 579-193-09-03, REGON: 220215977, reprezentowaną
przez Magdalenę Karabon – Właścicielkę, zwaną w dalszej części umowy USŁUGODAWCĄ
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
osoba reprezentująca: ………………………………………………….., zwaną/zwanym w dalszej części umowy USŁUGOBIORCĄ.
§1
1. Usługobiorca zamawia od usługodawcy …… miejsc(a) dla grupy dzieci i młodzieży wraz z Kadrą w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym
„GRZEŚ” na pobyt w terminie ……………...2019 (……. dób/doby pobytowych/e).
2. Usługi żywieniowe rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończą śniadaniem + prowiant w dniu wyjazdu. Istnieje
możliwość domówienia dodatkowych świadczeń żywieniowych wg cennika (obiad 19 zł/os, śniadanie/kolacja/suchy prowiant 10zł/os, ognisko
10 zł/os./doba). Istnieje również możliwość zamiany posiłków na suchy prowiant na prośbę Usługobiorcy. Zamiana usług żywieniowych na
suchy prowiant powinna być zgłoszona najpóźniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu chyba, że strony postanowią inaczej.
§2
Cena pobytu: …….. zł/os./doba – zakwaterowanie grupy w …………………… wg wcześniej ustalonego planu rozmieszczenia grupy.
Cena pobytu Uczestników korzystających z diet (wegetariańska, bezglutenowa, bezlaktozowa) jest wyższa o dodatkowe +10 zł/os./doba.
Diety należy zgłosić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem. Posiłki przed godz.7:00 lub/i po godz. 20:00 są dodatkowo płatne 150 zł/grupa.
Dla dorosłych Uczestników pobytu (18 lat i powyżej) cena jest wyższa o + 6 zł/os.doba - nie dotyczy to opiekunów grup dziecięcych.
Jeden opiekun na 15 osób dzieci/młodzieży ma zapewniony pobyt bezpłatny (NIE DOTYCZY GRUP DOROSŁYCH /PEŁNOLETNICH).
Dla grupy ……..… osób, …….. os. Kadry zwolnione/nych z opłat. Jeśli grupa będzie liczyła …..osób lub mniej, wówczas …. osoby bezpłatnie.
Całkowita cena pobytu przy założeniu ……….. osób płacących wyniesie:
ilość osób płacących
ilość dób
cena/osobo-dobę
kwota do zapłaty [ zł ]
zadatek:
46
10
80
36800
9200
do dopłaty:
razem:
36800
27600
§3
I Zadatek w wysokości 2000 zł należy wpłacić do dnia 20.07.2019. II Zadatek w wysokości …….. zł należy wpłacić do dnia 30.11.2019.
III Zadatek w wysokości …………. zł należy wpłacić do dnia 15.02.2019. Pozostałą część należności za usługę w kwocie ………… zł brutto
należy wpłacić w dniu przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu, nie później jednak niż do ……………….. Wpłat można dokonać gotówką lub
na konto Usługodawcy: MNM Magdalena Karabon, Bank Rumia Spółdzielczy, nr konta: 83 8351 0003 0029 8263 2000 0010. Usługodawca na
wpłacone kwoty wystawi usługobiorcy fakturę/faktury VAT. Usługodawca nie jest organizatorem turystyki i nie wystawia faktur indywidualnym
Uczestnikom pobytu. Brak wpłat zadatków w ustalonych terminach skutkuje rozwiązaniem umowy. Zadatki nie podlegają zwrotowi.
§4
Do obowiązków usługodawcy wynikających z realizacji przedmiotu umowy należy:
- zapewnienie zakwaterowania w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „GRZEŚ” w Mikoszewie (Załącznik: Plan Rozmieszczenia Grupy)
- zagwarantowanie bielizny pościelowej dla wszystkich uczestników pobytu
- zapewnienie 3 posiłków + podwieczorek dziennie spełniających normy żywieniowe. Podwieczorek dotyczy wyłącznie grup wakacyjnych>
- udostępnienie zaplecza rekreacyjnego wraz z wyposażeniem
- przekazanie Usługobiorcy aktualnej opinii Staży Pożarnej dopuszczającej obiekt do użytku
- przekazanie Opiekunom/Kierownikowi grupy środków czystości, worków na śmieci i papieru toaletowego
§5
Do obowiązków Usługobiorcy wynikających z realizacji przedmiotu umowy realizowanych na własną odpowiedzialność i koszt należy:
- zapewnienie transportu/przewozu uczestników pobytu
- zapewnienie opieki medycznej dla uczestników pobytu
- zapewnienie opieki merytorycznej na okres trwania pobytu
- zapoznanie się z regulaminami Ośrodka
- zapewnienie bezpieczeństwa kąpieli/ratownika
- bieżąca kontrola stanu czystości domków i sanitariatów dzieci/młodzieży – zgłaszanie ewentualnych uwag/uszkodzeń/awarii
- dbałość o mienie i wyposażenie, z którego korzysta Usługobiorca, pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników pobytu
letniego na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez kierownika pobytu i wychowawców
§6
Strony zobowiązują się do współpracy i rzetelnego wykonywania postanowień umowy. Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy będą
rozstrzygane polubownie przez upoważnionych przedstawicieli stron, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby
usługodawcy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
§9
Usługobiorca ma prawo z przyczyn losowych zmniejszyć ilość osób o maksymalnie 5%. Wartość umowy ulegnie zmianie proporcjonalnie.
Przykładowo przy rezerwacji 40 miejsc płacących (oprócz kadry niepłacącej) minimalna liczba osób, za które naliczona zostanie opłata
pobytowa wyniesie 38 miejsc. Stawka za osoby, które nie dojechały wynosi: 40 zł/os./doba za miejsca w domkach, 60 zł/os/doba za miejsca
w pawilonie, 70 zł/os.doba w kompleksie.
§10
Usługodawca ma prawo do wykonywania i wykorzystywania grupowych zdjęć zrobionych Uczestnikom Pobytu na terenie Ośrodka w swoich
materiałach reklamowych i promocyjnych (ulotki, strona www, funpage, itp.). Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek uczestników pobytu (zdjęcia grupy) na Ośrodku Grześ na stronie internetowej w celach informacyjnych i promocyjnych Ośrodka.
§11
Jeśli Usługobiorca nie będzie wpłacał kolejnych zadatków w ustalonych umową terminach i kwotach, Usługodawca wycofa się z umowy.
Umowa zostanie anulowana a wpłacone zadatki nie będą zwracane Usługobiorcy.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Usługobiorca
Usługodawca

