
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Niniejsza umowa nie wymaga podpisu, zostaje zawarta w momencie podpisania Formularza Zgłoszeniowego
oraz wpłaty  depozytu.  Stronami umowy są   JPEdukacja – Kursy Językowe Paulina Pietrzak z  siedzibą  w
Poznaniu,  ul.  Taczaka  24  i  o  numerze  NIP  9281821809  zwana  dalej  w  umowie  JPEdukacja  i  Podróżny
podpisujący  Formularz  Zgłoszeniowy.  Data  i  miejsce  zawarcia  umowy  zostają  wskazane  w  Formularzu
Zgłoszeniowym.

§1
JPEdukacja  oświadcza,  że  jest  organizatorem,  wpisanym  do  Ewidencji  Organizatorów  Turystyki  i
Przedsiębiorców  Ułatwiających  Nabywanie  Powiązanych  Usług  Turystycznych  Marszałka  Województwa
Wielkopolskiego pod numerem  669 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

§2
JPEdukacja  oświadcza,  iż  posiada  właściwą  gwarancję  ubezpieczeniową  nr  G/2019/2001183  na  kwotę
215080 PLN, wystawioną dnia 12 sierpnia 2019 roku i ważną do 17 września 2020, przeznaczoną na pokrycie
kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wniesionych
wpłat w razie niewypłacalności organizatora. Ubezpieczycielem jest ERGO Reiseversicherung AG, Oddział w
Polsce, z siedzibą w Gdańsku. Gwarancja spełnia wszystkie wymogi ustawy o  o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, jej beneficjentem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

§2a
JPEdukacja  oświadcza,  iż  terminowo  opłaca  składki  od  umów  o  udział  w  imprezach  turystycznych  na
Turystyczny  Fundusz  Gwarancyjny,  który  również  jest  formą  zabezpieczenia  klientów  na  wypadek
niewypłacalności organizatora.

§3
JPEdukacja   zobowiązuje  się  do  dokonania  w  imieniu  Podróżnego  wszystkich  czynności  związanych  z
rezerwacją  kursu  w  wybranej  przez  Podróżnego  szkole  językowej,  przekazania  jej  należności  za  kurs i
uzyskania dla niego wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających wyjazd na kurs i uczestnictwo w
nim zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie.

§4
W przypadku braku wolnych miejsc na kursie lub niemożliwości zrealizowania pobytu wg opcji wybranych
przez Podróżnego JPEdukacja przedstawi mu alternatywną ofertę.  Jeżeli nie zostanie ona zaakceptowana,
Podróżny otrzyma zwrot pełnych wpłat wniesionych na poczet pierwotnej rezerwacji.

§5
JPEdukacja w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub zmiany jego warunków
z  przyczyn  niezależnych  od  siebie,  o  czym poinformuje  Podróżnego  najpóźniej  w  terminie  5  dni  przed
planowanym  rozpoczęciem  kursu.  W  przypadku  nieprzyjęcia  przez  Podróżnego  nowej  oferty,  Podróżny
otrzyma zwrot wszystkich dotychczas wniesionych opłat na rzecz JPEdukacja i zagranicznej szkoły językowej.

§6
JPEdukacja akceptuje uczestników kursu przy założeniu ich dobrego stanu zdrowia. Podróżny zobowiązany
jest  udzielić  prawdziwych i  wyczerpujących informacji  w „Formularzu  zgłoszeniowym” odnośnie  chorób
przewlekłych, przebytych poważniejszych chorób i niedomagań, jeśli takie wystąpiły/występują.

§7
JPEdukacja nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w czasie trwania kursu, nie
zwraca także kosztów leczenia poniesionych przez uczestnika kursu. Uczestnik kursu zobowiązany jest na
czas  trwania  kursu wykupić  ubezpieczenie  KL  (kosztów leczenia  za  granicą)  i  posiadać  je  do wglądu  w
momencie przybycia do szkoły zagranicznej. Brak ważnego ubezpieczenia może spowodować nieprzyjęcie na
kurs i przepadek wszelkich kosztów poniesionych przez Klienta.

§7a
Każdy  Podróżny  wyjeżdżający  z  JPEdukacja  zostaje  obowiązkowo  objęty  ubezpieczeniem  ERGO
Ubezpieczenia  Podróży (ERGO  Reiseversicherung  AG) Oddział  w Polsce,  ul.  Chmielna  101/102,  80-748
Gdańsk o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz sumie
ubezpieczeniowej uzależnionej od wybranego pakietu TIP, TIP Plus, TOP, TOP Plus odpowiednio, 20 000, 40
000 , 100 000 i 300 000 EUR. 



§8
JPEdukacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Podróżnego na skutek opóźnienia w
podróży,  zgubienia  dokumentów,  biletów,  pieniędzy  oraz  innych  rzeczy  będących  w jego  posiadaniu  w
trakcie  podróży  i  pobytu  na  kursie.  JPEdukacja  zaleca  wykupienie  stosownego  ubezpieczenia
zabezpieczającego przed następstwami powyższych zdarzeń.

§9
Podróżny zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich należności  za kurs w wysokości  zgodnej z  ofertą i  na
warunkach płatności podanych w „Warunkach realizacji kursów”.

§10
Podróżny ma możliwość zmiany terminu kursu, świadczeń dodatkowych, transferu do/ze szkoły itp.  pod
warunkiem zgłoszenia zmian(y) w formie pisemnej (pod rygorem nieuwzględnienia ich przez JPEdukacja).
Wszelkie  zmiany  zgłoszone  przez  Klienta  po  dokonaniu  rezerwacji  kursu  skutkują  obciążeniem  Klienta
ewentualnymi dodatkowymi kosztami naliczonymi z tego tytułu na warunkach określonych w „Warunkach
realizacji kursów”.

§11
W przypadku rezygnacji Podróżnego z kursu JPEdukacja zastrzega  sobie prawo do dokonania potrąceń w
wysokości  rzeczywiście  poniesionych  na  daną  chwilę  przez  JPEdukacja  kosztów  -  zgodnie  z  informacją
zawartą w „Warunkach realizacji kursów”.

§11a
Podróżny  może  dodatkowo  ubezpieczyć  się  od  związanych  z  imprezą  turystyczną  kosztów  rezygnacji  i
kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

§12
Podróżny jest odpowiedzialny za szkody materialnie spowodowane przez siebie lub zgłoszonego przez niego
uczestnika kursu w czasie podróży i podczas pobytu na kursie.

§13
W  przypadku  poważnego  naruszenia  prawa  obowiązującego  w  kraju  pobytu  lub  norm  zachowania
obowiązujących na terenie szkoły uczestnik może zostać usunięty z kursu. Wszelkie koszty z tym związane
(np.  deportacji,  odszkodowania  itp.)  pokrywa  Podróżny.  Podróżnemu  nie  przysługuje  zwrot  opłat  za
niewykorzystaną część kursu.

§14
„Oferta cenowa”, „Warunki realizacji kursów” i „Formularz zgłoszeniowy”, będące załącznikami do umowy są
integralną częścią niniejszej umowy.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i  Ustawy z dnia 24
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§17
Wszystkie spory mogące wyniknąć  z  tytułu niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
JPEdukacja. 

Zapoznałem/am się z powyższą umową o udział w imprezie turystycznej i ją akceptuję:

…......................................................
data i podpis Klienta


