
 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Sprzedawca:  Mówiący Kij K. Falkowski, J. Kołakowski, P. Maciejewski s.c. 
  ul. Platynowa 17, 07-411 Rzekuń 
  tel. 668 902 841 
  biuro@mowiacykij.pl 
  www.mowiacykij.pl 
  NIP 758-235-65-65 
  Konto:  ING 86 1050 1025 1000 0092 0747 8034 
 

Klient 

Imię:  ……………………………………  Nazwisko:  ………………………….……………………  PESEL:   ………………………….………… 

Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:   …………………………………………….   Adres e-mail: ………………………………………….…………………………………. 

Osoby dorosłe uczestniczące w wyjeździe 

Imię:  ……………………………………  Nazwisko:  ………………………….……………………  PESEL:   ………………………….………… 

Imię:  ……………………………………  Nazwisko:  ………………………….……………………  PESEL:   ………………………….………… 

Dzieci uczestniczące w wyjeździe będące pod opieką klienta 

Imię:  …………………………………………  Nazwisko:  ………………………………………………… PESEL:  ……………………………… 

Imię:  …………………………………………  Nazwisko:  ………………………………………………… PESEL:  ……………………………… 

Dane dotyczące imprezy 

Nazwa imprezy:   ……………………………………………………..……………   

Miejsce pobytu:  …………………………………………………………………… 

Czas trwania:   od  …………………………………  do  ……………………………………. 

Dojazd:  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Cena imprezy: ……………zł   

Organizator:  Mówiący Kij Krzysztof Falkowski, Jacek Kołakowski Paweł Maciejewski spółka cywilna,  
07-411 Rzekuń, ul. Platynowa 17, NIP 758-235-65-65 

  Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  nr 1615 

Świadczenia (program):  zgodnie z załączonym Programem Imprezy 

Warunki płatności: 

Zaliczka:   ……………..zł płatna do dnia: ……………………………………………………… 

Dopłata:   ……………..zł płatna do dnia: ……………………………………………………… 
 
Sposób zapłaty: gotówką w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto 



 

 

Rodzaj i zakres ubezpieczenia Uczestników 
 
Uczestnicy imprez organizowanych przez Mówiący Kij są objęci ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie:    
NWI Trwały uszczerbek na zdrowiu   10.000,zł,  ubezpieczenie wystawione przez SIGNAL IDUNA Polska TU 
S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa 
 
1) Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję 
płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w 
imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem 
nr 1 z dnia 15.12.2015 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 
zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku 
zmienione z aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015r., stanowiące 
załącznik do niniejszej umowy. 
2) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia 
lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego.  
Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 
31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
 
 

……………………………………………………………………………  
Podpis Klienta  

 
 
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. 

Wyrażona zgoda pozwoli nam przesłać e-mailem informacje o ofercie Mówiącego Kija  (dotyczy to m.in. 
ofert first minute, last minute, promocji dla stałych klientów).  
 

 wyrażam zgodę                  nie wyrażam zgody            (proszę zaznaczyć wybraną opcję) 

 

Załącznikami do Umowy są Program Imprezy oraz Warunki Uczestnictwa, stanowią one integralną część 
Umowy. 
Podpisana Umowa jest wysyłana do klienta po wpłaceniu przez klienta zaliczki za zarezerwowaną Imprezę. 
Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją z imprezy 
i będzie rozpatrywane zgodnie z warunkami rezygnacji. 
 
Podstawą prawną umowy jest art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz 
przepisy ustawy kodeksu cywilnego. 
 
 
 
……………………………………………………………………………                …………………………………………………………………………… 

Podpis Klienta     w imieniu Organizatora umowę podpisał  
       Krzysztof Falkowski 

     właściciel firmy Mówiący Kij 


