Umowa zawierana na
odległość o udział
w imprezie turystycznej przy
płatności bonem turystycznym
Organizator:
Biuro Podróży Bajka S.C. ,05-540 Zalesie Górne ul. Jałowcowa 22, NIP:123-140-29-86
Tel.+48 505 904 524 lub +48 505 904 528; E-mail: agent@biuropodrozybajka.pl
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych Województwa Mazowieckiego – nr wpisu 2088.
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M 519696, ważna do 12.07.2022r.
Wykonawca: Park Rozrywki Sady Klemensa, Regnów 55a, 96-232 Regnów, NIP: 5222854188
Impreza:
Impreza:
SADY KLEMENSA- BILETY WSTĘPU + TALON GASTRONOMICZNY

Uczestnicy:
L.P.
Imię i nazwisko
Rodzica/Opiekuna

PESEL Rodzica/Opiekuna

Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)

Imię i nazwisko dziecka, na które jest wystawiony Bon Turystyczny:

KOD OBSŁUGI PŁATNOŚCI:

-

-

-

Rezerwacja zawiera voucher na:
Nazwa:

Bilety wstępu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Parku Rozrywki Sady Klemensa
Usługi gastronomiczne dostępne na terenie Parku Rozrywki Sady Klemensa, zgodnie z aktualnym cennikiem

Warunki płatności:
Kwota biletów:

Kwota talonów gastronomicznych:

Łączna kwota wymagana wpłata bonem turystycznym:

Ważne informacje:
Usługi świadczone są indywidualnie na rzecz Uczestnika oraz osób przez niego wskazanych, a korzystanie z
Atrakcji na terenie Parku nie odbywa się według ustalonego planu zwiedzenia, nie jest też realizowane w grupach
Oferta nie zawiera transportu, a wyłącznie usługę zakupu biletów oraz usługę gastronomiczną.

Uczestnik oświadcza, że wśród osób uczestników jest osoba, której świadczenie Bon Turystyczny dotyczy.
Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora lub Wykonawcy o wszelkich niezgodnościach
stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej
Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Klauzulą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do
Umowy oraz OWU BP Bajka (załącznik 2) oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym bez użycia
hiperłączy (załącznik 3)- załączniki są przedstawione przy podpisaniu umowy oraz cały czas dostępne na stronie
www.biuropodrozybajka.pl- zakładka Dokumenty.
W przypadku sporu z Organizatorem lub Wykonawcą, Uczestnik ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
np. poprzez: - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; - mediację; - zwrócenie się do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
Uczestnik oświadcza iż zakupując bilet wstępu zapoznał się z regulaminem obiektu Wykonawcy i będzie go
przestrzegał.

Uwagi:
Warunki rezygnacji: Oferta bezzwrotna. W przypadku niewykorzystania biletu lub usługi gastronomicznej nie przysługuje
prawo do zwrotu środków. Brak możliwości anulowania i dokonywania zmian w rezerwacji.
Usługodawca informuje, iż stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z
dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy;
Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient w ciągu 14 dni od płatności bonem za usługę nie skorzystał z biletumoże wtedy w ciągu 14 dni odstąpić od umowy- w takim przypadku kwota zapłaty wraca na bon turystyczny
(nawet po jego wygaśnięciu). Nie ma możliwości wymiany biletów lub talonów oraz bonu turystycznego na
ekwiwalent pieniężny. Odstąpienie od umowy może nastąpić mailowo na adres: agent@biuropodrozybajka.pl
W przypadku deklaracji zapłaty za oferowaną imprezę turystyczną polskim bonem turystycznym (zwanym dalej
,,bonem”) oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uzyskania świadczenia w formie bonu i wyrażam zgodę
na wykorzystanie środków z tego bonu w wysokości wskazanej w umowie w pozycji „Warunki płatności” w celu
realizacji płatności za wybraną imprezę turystyczną. W przypadku braku wystarczających środków na bonie na
pokrycie zadeklarowanej kwoty bądź otrzymania decyzji o braku lub cofnięciu uprawnień do uzyskania
świadczenia w formie bonu zobowiązuje się, do pokrycia powstałej niedopłaty bez zbędnej zwłoki.

Chęć otrzymania FAKTURY można zgłosić jedynie mailowo w ciągu 7 dni na umowy@biuropodrozybajka.pl
po przeprowadzonej transakcji. Faktura zostanie wysłana na e-mail w ciągu 7 dni roboczych.
Informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP
nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Odbiór paragonu tylko na miejscu w siedzibie Biura Podróży Bajka S.C
lub przesyłamy drogą elektroniczną. Paragonów nie wysyłamy za pośrednictwem poczty.

…………………………………………………..
Podpis agenta lub pracownika ……………………….

…………….., ………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………….
Czytelny podpis Klienta

