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UMOWA AGENCYJNA 

 

Umowa zawarta w dniu .............................. pomiędzy Biurem Podróży „Joanna Tarasiewicz”, zwanym w dalszej części 

„Organizatorem” reprezentowanym przez Joannę Tarasiewicz, a ............................................................................. 

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

............................................... nr ewidencji ......................................../............................................... reprezentowanym przez 

..................................................................................... zwanym w dalszej części umowy „Agentem” 

&1 

Organizator oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych oraz posiada 
gwarancje spełniające warunki przewidziane Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku. 
Nr posiadanej koncesji wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego - 469 , umowa gwarancji ubezpieczenia w 
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - nr  01.734.444  

&2 

Organizator zleca, a agent zobowiązuje się do sprzedaży w imieniu Organizatora i na jego rzecz miejsc na imprezy 
turystyczne po cenach ustalonych przez Organizatora. 

1. Agent zobowiązuje się do pośrednictwa w zawieraniu umów pomiędzy organizatorem a klientem. 
2. Agent nie może bez zgody Organizatora przekazywać innym podmiotom lub osobom swoich praw i obowiązków 

wynikających z  Umowy pod rygorem rozwiązania umowy. 
3. Organizator upoważnia Agenta do przyjmowania zapłaty od Klienta za sprzedane imprezy, w terminach określonych w 

Warunkach Uczestnictwa, jak również do dokonywania innych czynności, jakie okażą się niezbędne do obsługi 
Uczestników, w  tym do podpisywania umów ale po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu u Organizatora .  

 
&3 

Obowiązki Agenta: 

1. Udzielanie klientom pełnych i dokładnych informacji, zgodnych z ofertą imprez dostarczoną przez organizatora oraz 
niezwłoczne przekazywanie Klientowi informacji dotyczących wszelkich zmian oferty organizatora, zgodnie z 
otrzymanymi od niego materiałami 

2. Staranne i dokładne wypełnianie Umów - Zgłoszeń dostarczonych przez Organizatora  
3. Staranne i dokładne zapoznanie Klienta z Warunkami Uczestnictwa dostarczonymi przez Organizatora 
4. Każdorazowe sprawdzanie u organizatora stanu wolnych miejsc. Przed zawarciem umowy z Klientem dokonanie 

wstępnej, warunkowej rezerwacji. 
5. Mailowe potwierdzenie sprzedaży na druku Umowa – Zgłoszenie w dniu zawarcia umowy z Klientem, będące podstawą 

do umieszczenia Klienta na liście rezerwowej. Gwarancją rezerwacji miejsca jest mailowe potwierdzenie rezerwacji 
przez Organizatora. 

6. Przekazywanie wpłat od klientów z tytułu zawarcia Umowy – Zgłoszenia zgodnie z &8. 
7. Przyjmowanie pisemnych reklamacji i rezygnacji Klienta z imprez organizowanych przez Organizatora zgodnie z 

warunkami uczestnictwa, oraz natychmiastowe przekazywanie ich organizatorowi. 
8. Dokonywanie zwrotów należności Klientom, którzy w sposób zgodny z Umową – Zgłoszeniem rezygnują z imprezy po 

dokonaniu określonych potrąceń, zgodnych z Warunkami Uczestnictwa. 
9. Posiadanie konta bankowego w PLN.  

 
&4 

Obowiązki Organizatora: 

1. Przekazywanie dokumentów niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy. 
2. Przekazywanie Agentowi szczegółowych informacji. 
3. Mailowe potwierdzanie dokonania rezerwacji i przyjęcia rezygnacji. 
4. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Klientów za nie wykonanie lub 

nierzetelne wykonanie usługi. 
5. Zwrot Agentowi kwot należnych z tytułem rezygnacji Klienta z umowy, po dokonaniu odpowiednich potrąceń. Za 

obopólnym porozumieniem dopuszcza się możliwość kompensowania wzajemnych należności. 
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&5 

Agent ponosi w stosunku do Organizatora i Klienta pełną odpowiedzialność w tym finansową i prawną, za nie wykonanie lub 
nierzetelne wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

       

 &6 

Zamówienie lub zgłoszenie sprzedaży każdego miejsca odbywa się telefonicznie lub mailem. Rezerwacje dokonaną 
telefonicznie należy potwierdzić mailem. Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dopiero po mailowym  
zgłoszeniu. Wpisanie Klienta na imprezę nastąpi dopiero po dokonaniu wpłaty zaliczki przez Agenta. 

         
&7 

1. Z tytułu przedmiotowej Umowy Agent otrzymywać będzie prowizje w wysokości określonej przez odrębny aneks, 
stanowiący załącznik niniejszej Umowy. 

2. Prowizja przysługuje wyłącznie za zrealizowane wyjazdy Klientów zgłoszonych przez Agenta i jest jedynym i 
całkowitym wynagrodzeniem.  

3. Agent potrąca swoją prowizję z końcowej wpłaty dokonanej na rzecz Organizatora. 
 

&8 

Sposób płatności: 
1. Agent zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Organizatora 40% wartości imprezy lub 100% w przypadku wpłat 

dokonywanych w terminie krótszym niż 20 dni od rozpoczęcia imprezy. 
2. Warunki płatności 

a. Za dzień dokonania wpłaty na konto Organizatora uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto Organizatora. 
b. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku wpłaty zaliczki w wysokości 

40% wartości całej imprezy lub 100% w przypadku rezerwacji dokonanej przez Klienta w terminie krótszym 
niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator ma prawo do bezpośredniego poinformowania Klienta o 
opóźnieniach płatności dokonywanych przez Agenta i konsekwencjach z tego wynikających. 

c. Umowa o świadczeniu usług turystycznych obowiązuje od momentu otrzymania zaliczki w wysokości 40%. 
W przypadku rezerwacji na miej niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy należy wpłacić na konto 
Organizatora 100% wartości imprezy, oraz przesłać mailem  bankowy dowód wpłaty 

d. Nie wywiązanie się Agenta z terminowej wpłaty zaliczki należnej kwoty za imprezę powoduje anulację 
rezerwacji. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do udziału w imprezie uczestników, za 
których nie otrzymał od Agenta należności w wyznaczonym terminie. Wszelkie roszczenia z tego tytułu 
obciążać będą Agenta. 

 
 &9 

1. Umowa nabiera mocy prawnej w momencie jej podpisania przez obie strony i zawarta jest na czas nieokreślony. Może 
być ona rozwiązana przez strony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

2. Organizator może wypowiedzieć umowę bez zachowania ustalonego terminu wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 

- poważnego naruszenia postanowień Umowy 
- niezgodnego z decyzją Organizatora wykorzystania należących do niego pieniędzy 
- nieterminowego wypełniania zobowiązań płatniczych 

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku rozliczenia dotychczasowej sprzedaży. 

&10 

Wszystkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieodłączną część 
Umowy stanowi załącznik 1„Stawki Prowizyjne” 

 
&11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory 
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Organizatora. 
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&12 

Postanowienia końcowe: 

1. Prosimy o kierowanie wszystkich korespondencji  na adres:

Camps4fun - Agencje, 80-297 Banino, ul. Miszewo 78 

tel: 0048 58 732 25 05; 00 48 58 732 17 45. e-mail: agencje@camps4fun.pl 

2. Nr konta Bankowego:

db Net
PLN  04 1910 1048 2684 4079 7340 0001

Alior Bank
EUR 32 2490 1044 0000 4200 8247 7778

&13 

Upoważnienie do wystawiania faktur: 

Joanna Tarasiewicz, 84-208 Warzenko, ul. Akacjowa 1 
NIP: 957-090-67-71, REGON 221926485 

&14 

Agent jest/nie jest płatnikiem VAT, posiada NIP ......................................................... upoważnia Organizatora do 

wystawiania, bez potwierdzenia odbioru faktury VAT 

 

Nazwa: Joanna Tarasiewicz 

Adres Akacjowa 1, 84-208 Warzenko 

Strona www www.camps4fun.pl 

E-mail agencje@camps4fun.pl 

Tel. 0048 58 732 25 05/ 0048 792 088 158 

NIP/REGON 957-090-67-71/ 221926485 

Nazwa: ……………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………….. 

Strona www …………………….…………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………………… 

NIP/ REGON ………………………………………………………………… 

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

Organizator Agent 
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