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Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

Oznaczenie kwalifikacji: T.13 

Numer zadania: 1 

 

 

          

Numer PESEL zdającego 

 

Czas trwania egzaminu: 150 minut 

 

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY 

ETAP PRAKTYCZNY 

 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer 

PESEL. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejki z numerem PESEL oraz 

wpisz: 

- swój numer PESEL*, 

- oznaczenie kwalifikacji, 

- numer zadania. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny 

brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego część praktyczną egzaminu. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. 

Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący 

zespołu nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa 

i organizacji pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez 

podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego 

zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na 

swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

 

Powodzenia! 

 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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ZADANIE EGZAMINACYJNE 

 

Na podstawie złożonego zamówienia, ofert obiektów noclegowych, kilometrażu, cennika 

opłat na autostradzie A4, informacji o atrakcjach turystycznych Zabrza, informacji 

niezbędnych do organizacji imprezy w języku obcym oraz  fragmentu oferty gastronomicznej, 

sporządź dokumenty związane z pobytem w Zabrzu grupy młodzieży z Lubina: 

- szczegółowy program pobytu, 

- arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy, 

- menu posiłków bezglutenowych, 

- umowę o organizację imprezy turystycznej. 

 

Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Dokumenty należy sporządzić w języku polskim.  

 

 

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Zamówienie  

 

Zespól Szkół Nr 1             Lubin, 05.09.2017 r. 

im. Prof. Bolesława Krupińskiego  

ul. Kościuszki 9 

59-300 Lubin      Biuro Podróży Cuprum 

        ul. Kilińskiego 2 

        59 – 300 Lubin 

 

 Zwracam się z prośbą o zorganizowanie wycieczki dla 24–osobowej grupy uczniów 

drugiej klasy Technikum Górnictwa Podziemnego (21 chłopców i 3 dziewcząt) w terminie 

22–24 listopada 2017 r. Młodzieży towarzyszyć będzie dwóch nauczycieli. Celem wycieczki 

jest poznanie  Zabrza jako miasta znajdującego się na Szlaku Zabytków Techniki. W związku 

z tym prosimy o uwzględnienie w programie czterech atrakcji związanych z turystyką 

industrialną. Chcielibyśmy skorzystać z noclegów w hostelu zlokalizowanym jak najbliżej 

interesujących nas atrakcji (prosimy o jednakowe pokoje z łazienkami dla wszystkich 

uczniów), wyżywienia typu HB od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 

wyjazdu (prosimy o przygotowanie menu dla dwóch uczniów będących na diecie 

bezglutenowej) oraz opieki pilota. 

Ponadto w dniu przyjazdu po obiadokolacji chcielibyśmy zorganizować dla młodzieży 

dwugodzinne spotkanie z dokumentalistą architektury przemysłowej na Śląsku, Markiem 

Stańczykiem. Prosimy o zapewnienie odpowiedniej sali na terenie hostelu. Drugiego dnia 

pobytu grupa pod opieką pilota chciałaby wziąć udział w wieczornym wydarzeniu 

organizowanym w podziemiach kopalni. 

 Proszę o przygotowanie programu oraz kalkulacji kosztów wycieczki. Po ich 

zaakceptowaniu chętnie podpiszemy z Państwem umowę o świadczenie usług turystycznych. 

Prosimy także o przygotowanie i przesłanie propozycji menu dla bezglutenowych 

uczestników imprezy. 

 

          Z poważaniem 

 Dyrektor  ZS  

     Jan Kula   

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Oferty obiektów noclegowych 

 

1. Hostel Guido  

ul. 3 Maja 93 a 

41-800 Zabrze 

 e-mail: hostel@muzeumgornictwa.pl  

  

Hostel Guido to nowoczesny obiekt noclegowo – konferencyjny zlokalizowany blisko 

centrum miasta Zabrze, bezpośrednio przy Kopalni Guido.  Do dyspozycji gości jest 

całodobowa recepcja w hostelu.  

Obiekt oferuje 78 miejsc noclegowych w 24  pokojach: 

  

 12 pokoi czteroosobowych ze wspólną łazienką na korytarzu, 

 8 pokoi trzyosobowych z łazienką w pokoju, 

 2 pokoje dwuosobowe z łazienką w pokoju, 

 2 pokoje jednoosobowe z łazienką w pokoju. 

 

Goście hostelu mogą przygotowywać posiłki we wspólnej, w pełni wyposażonej kuchni. 

W pobliżu obiektu znajduje się wiele restauracji i sklepów spożywczych. Dla grup liczących 

powyżej 10 osób istnieje możliwość zamówienia posiłków na czas pobytu (w tym posiłków 

wegetariańskich i bezglutenowych). W ofercie posiadamy również salę konferencyjną, salę 

restauracyjną oraz własny bezpłatny parking w pobliżu obiektu. 

  

Cennik 

Rodzaj 

pokoju 

Pokój single z 

łazienką 
Pokój twin z 

łazienką 
Pokój triple z 

łazienką 
Łóżko w pokoju 

czteroosobowym 

bez łazienki 

Cena 

noclegu 
75,00 zł 105,00 zł 145,00 zł 45,00 zł 

Doba hotelowa : 16.00 – 12.00 

 

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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2. Hostel KaWuKa  

ul. Zgody 4 

41-800 Zabrze 

RECEPCJA 22:00 - 8:00 

tel.: 884 640 640 

mail: recepcja[at]kawuka.pl 

 

Hostel usytuowany jest w centrum Zabrza, w sąsiedztwie Śląskiego Centrum Chorób Serca, 

Centrum Handlowego Platan, Teatru Nowego w Zabrzu oraz WST w Katowicach oddział 

Zabrze, a także wielu innych punktów handlowo - usługowych.  

Do dyspozycji gości jest 11 pokoi wyposażonych w łazienki (3 pokoje jednoosobowe, 

3 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje czteroosobowe) oraz 3 apartamenty, 

każdy wyposażony w kuchnię, łazienkę oraz salon i sypialnię. Na terenie całego hostelu 

dostępna jest sieć WiFi dla klientów. 

Hostel jest monitorowany 24 h na dobę, a parking zamykany jest w godzinach wieczornych. 

Zapraszamy także do Bistro KaWuKa na domowe obiady! Codziennie dla naszych gości 

oferujemy nowe menu obiadowe. Nasze dania sporządzane są ze świeżych i naturalnych 

składników. Na życzenie gości przygotowujemy prawdziwe śląskie dania.  

 

Cennik 

Rodzaj 

pokoju 

Pokój single Pokój twin  Pokój triple  Pokój 

czteroosobowy  

Apartament 

Cena 

noclegu 

95,00 zł 108,00 zł 150,00 zł 220,00 zł 290,00 zł 

Doba hotelowa : 12.00 – 10.00 

 

 

Kilometraż 

Trasa Liczba km Oznaczenie drogi 
Dopuszczalna 

prędkość (w dzień) 
Lubin – Wądroże Wielkie 36 DK36 50km/godz 

Wądroże Wielkie – Kleszczów 192 A4 110 km/godz 

Kleszczów – Zabrze 19 DK88 50 km/godz 

Uwaga: Należy uwzględnić dodatkowe 20 km na przejazdy po Zabrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Cennik opłat na autostradzie A4 (fragment) 
  

 
http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/platnosci-i-stawki/stawki-oplat 

 

Atrakcje turystyczne Zabrza 

1. Kopalnia Królowa Luiza 

ul. Sienkiewicza 43, Zabrze 

Kopalnia Królowa Luiza założona w 1791 roku jest jedną z najstarszych kopalni na Górnym 

Śląsku. W skład zespołu wchodzą między innymi zabudowania szybu „Carnall” oraz 

maszynownia z czynną maszyną parową. W części podziemnej umieszczona jest ekspozycja 

związaną z górnictwem, w części nadziemnej  interaktywny plac zabaw. 

 

Oferta edukacyjna (fragment) 

 

Program Czas 

trwania 

Wiek Wielkość 

grupy 

Cena 

Kulturalny Bajtel 75 minut 3 – 6 lat max 10 osób  75,00 zł/grupę 

Strefa Kultury 60 minut 7-12 lat max 10 osób  65,00 zł/grupę 

Geostrefa 90 minut klasy IV-VIII max 12 osób  100,00 zł/grupę 

Park 12 C 120 minut szkoły 

ponadgimnazjalne 

max 14 osób  130,00 zł/grupę 

 

2. Muzeum Górnictwa Węglowego 

ul. Jodłowa 59, Zabrze 

W dawnym budynku Starostwa Powiatowego z 1875 roku mieści się muzeum 

przedstawiające historię górnictwa, technikę i kulturę górniczą. Zwiedzanie połączone jest 

z ofertą edukacyjną. Lekcje o tematyce historycznej, przyrodniczej i geograficznej wraz ze 

zwiedzaniem obiektu trwają 90 minut i przeznaczone są dla młodzieży szkolnej: 

 Szkoły podstawowe: Dawno temu... czyli skąd wiemy o przeszłości?- cena 60,00 

zł/grupę, 

 Gimnazja: Skały i skamienieliny - świadkowie burzliwych dziejów planety- cena 80,00 

zł/grupę, 

 Szkoły ponadgimnazjalne: Górny Śląsk - dzieje uprzemysłowienia – cena 100,00 

zł/grupę. 

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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3. Szyb Maciej 

ul. Srebrna 6, Zabrze 

Szyb dawnej kopalni Concordia wybudowany w latach 20. XX wieku. Oprócz wieży 

wyciągowej w zespole szybu zachował się budynek nadszybia, maszynownia i stacja wody. 

Szyb Maciej przekształcony został w kompleks turystyczno  rekreacyjny oraz kulturalny. 

Jednogodzinne spotkanie z przeszłością w towarzystwie przewodnika umożliwia poznanie 

tajników funkcjonowania kopalni, poznanie innowacyjnego przekształcenia szybu w ujęcie 

wody i zajrzenia do …środka ziemi. Szyb Maciej to jedyny tego rodzaju, w pełni zachowany 

autentyczny zakład górniczy na terenie Europy. Kompleks wpisany jest do rejestru zabytków, 

znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki oraz Szlaku Śląskie Smaki. 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem (trwa 60 minut i obejmuje cały kompleks wraz z wejściem na wieżę 

szybową oraz zejściem do kanału wentylacyjnego): 

 wtorek – piątek  10.00 - 17.00 

 sobota – niedziela 11.00 - 17.00 

Ceny biletów: 

 8,00 zł – bilet normalny 

 4,00 zł – bilet ulgowy (dzieci, młodzież do 25 roku życia za okazaniem legitymacji, 

emeryci i renciści za okazaniem legitymacji) 

 

4. Kopalnia Guido 

ul. 3 Maja 93, Zabrze 

Kopalnia założona w 1855 roku przez Guidona Henckel von Donnersmarck. Zwiedzanie 

odbywa się na poziomach 170 i 320 m. 

Zjazdy 

wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

9.00 – 13.30 9.00 – 13.30 9.00 – 19.00 9.00 – 19.00 9.00 – 19.00 9.00 – 19.00 

 

Cennik: od wtorku do piątku 

 39,00 zł – bilet normalny 

 35,00 zł – bilet ulgowy (dzieci, młodzież do 25 roku życia za okazaniem legitymacji, 

emeryci i renciści za okazaniem legitymacji) 

Cennik: od soboty do niedzieli 

 43,00 zł – bilet normalny 

 39,00 zł – bilet ulgowy (dzieci, młodzież do 25 roku życia za okazaniem legitymacji, 

emeryci i renciści za okazaniem legitymacji) 

 

Czas zwiedzania: 2,5 – 3 godziny 

Długość trasy: 3,5 km 

Temperatura pod ziemią wynosi 13-16 stopni C niezależnie od pory roku. 

 

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Kalendarz imprez w kopalni Guido (fragment) 

Termin Wydarzenie Cena [zł/os] 
20.10.2017 godz. 21.00 – 23.00 

(zjazdy pod ziemię od 19.00 do 

21.00) 

Koncert Quebonafide 70,00  

28.10.2017 godz. 20.00 – 22.30 

(zjazdy pod ziemię od 17.30 do 

19.30) 

Koncert Oberschlisien 70,00  

12.11.2017 r. godz. 19.00 – 20.30 

(zjazdy pod ziemię od 18.00 do 

19.00) 

Koncert Tim McMillan 15,00  

17.11.2017 r. godz. 20.00 – 20.30 

(zjazdy pod ziemię od 18.00 do 

20.00) 

Koncert Another Pink Floyd 70,00  

23.11.2017 r. godz. 19.00 – 21.30 

(zjazdy pod ziemię od 18.00 

do19.00) 

Andrzejki 25,00  

 

Information essential to organize the event 

 

Organizer:   Cuprum Travel Agency 

         Kilińskiego 2 Street 

         59 – 300 Lubin 

                     tel/fax (32) 271 22 09 

                     mail: bpcuprum@wp.pl 

                     NIP number: 555 111 10 88 

                     Bank account: PKO Bank Polski S.A. 

                     Bank account number:55 1774 2332 6466 4467 6688 0000 

Travel consultant responsible for the event: Adam Malec 

Essential information: 

 Participants and tour guide's insurance - 4,00zl/per person/per day 

 Tour guide's cost – 120,00 zl/per day, 

 Breakfast cost - 10,00zl 

 Dinner cost - 22,00zl 

 Travel agency cost - 10% 

 VAT cost - 23% 

 The sightseeing of Zabrze city must be limited to the monuments of industrial tourism, 

 Freight carrier: TranssBus, Górnicza 19 Street, 59 – 300 Lubin, bus class EURO 3, 

transport cost: 4,50 zł/km. A toll for the motorway A4 is not included. 

 

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Les informations nécessaires pour l’organisation de la manifestation 

 Organisateur:  Agence de voyage Cuprum 

    ul. Kilińskiego 2 

    59 – 300 Lubin 

tel/fax (32) 271 22 09 

mail: bpcuprum@wp.pl 

NIP: 555 111 10 88 

Banque: PKO Bank Polski S.A. 

Numéro du compte: 55 1774 2332 6466 4467 6688 0000 

Responsable de l’organisation de la manifestation: Adam Malec 

Les informations importantes: 

 L’assurance des voyageurs et du pilote - 4,00 zł/personne/jour, 

 Le coût de l’assistance du pilote – 120,00 zł/jour, 

 Le prix du petit déjeuner – 10,00 zł, 

 Le prix du dîner – 22,00 zł, 

 La marge de l’agence - 10%, 

 Le TVA - 23%, 

 Limiter la visite guidée de la ville de Zabrze aux monuments du tourisme industriel, 

 L’entreprise de transport TranssBus, ul. Górnicza 19, 59 – 300 Lubin, un bus de classe 

EURO 3, le coût du transport 4,50 zł/km. Le prix ne contient pas de péage pour 

l'autoroute A4. 

Informationen zur Organisation des Ereignisses 

Veranstalter:   Reisebüro Cuprum 

  Kilińskiegostr. 2 

59 – 300 Lubin 

Tel/Fax (32) 271 22 09 

E-mail: bpcuprum@wp.pl 

NIP: 555 111 10 88 

Kontonummer: PKO Bank Polski S.A. 

55 1774 2332 6466 4467 6688 0000 

Der für die Organisation verantwortliche Referent: Adam Malec 

Wichtige Informationen: 

 Versicherung der Teilnehmer und des Reiseleiters - 4 PLN/Pers/Tag  

 Begleitungskosten - 120,00 PLN/ Tag 

 Frühstück - 10,00PLN 

 Halbpension - 22,00 PLN 

 Marge des Büros - 10% 

 VAT-Steuer Marge - 23% 

 Besichtigung von Zabrze soll zu den Sehenswürdigkeiten der Industrietouristik 

begrenzt werden 

 Beförderer: TranssBus, Górniczastr 19, 59 – 300 Lubin, Klasse Bus EURO 3: 

4,50 PLN/Km. Der Preis beinhaltet keine Maut für die Autobahn A4. 

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Необходимые информации  для организации мероприятия 

 

Организатор: турагентсво Cuprum   

ул. Kilińskiego 2 

59-300 Lubin 

tel/fax {32} 271 22 09 

mail: bpcuprum@wp.pl 

NIP: 555 111 1088 

Счёт:PKO Bank Polski S.A 

Номер счёта: 55 1774 2332 6466 4467 6688 0000  

Референт занимающий организацией мероприятия: Adam Malec 

 

  Важные информации: 

 Страхование участников мероприятия и пилота - 4,00 zł/человек/день 

 Стоимость пилотирования - 120,00 zł/ день 

 Стоимость завтрака - 10,00 zł  

 Стоимость обеда - 22,00 zł 

 Офисная маржа - 10% 

 НДС - 23% 

 Достопримечательности города Забжа должны быть ограничены памятниками    

 промышленной архитектуры 

 Транспортная компания: TranssBus, ul. Górnicza 19, 59-300 Lubin, автобус класс 

EURO 3,  Стоимость перевозки: 4,50 zł/ km. Цена не включает плату за 

автомагистраль A4. 

 

  

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Oferta gastronomiczna Hostelu Guido (fragment) 

Rodzaj 

posiłku 
Dostępne zestawy 

Ś
n

ia
d

an
ie

 

Zestaw 1:  

 

chleb orkiszowy 

kasza manna na mleku 

pasztet z czerwonej soczewicy 

sałatka owocowa 

sok owocowy 

Zestaw 2: 

 

bagietki 

parówki z wody 

pasta z fasoli 

jajecznica ze szczypiorkiem 

kawa zbożowa 

Zestaw 3: 

 

płatki kukurydziane na mleku 

bułeczki gryczane 

pasta jajeczna z koperkiem 

dżem 

sok owocowy 

Zestaw 4: 

 

naleśniki z mąki ryżowej i mleka kokosowego 

muffiny jajeczne z cukinią 

pieczywo gryczano-kukurydziane 

terrina warzywna 

herbata 

O
b
ia

d
o

k
o

la
cj

a 

Zestaw 1:  

 

zupa fasolowa  

ryżowe pulpety z rybą 

marchewka glazurowana 

woda mineralna 

Zestaw 2: 

 

zupa z dyni 

rolady z kurczaka z fetą i szpinakiem   

ziemniaki drążone 

fasolka szparagowa z wody 

woda mineralna 

Zestaw 3: 

 

rosół z lanymi kluseczkami 

kotlet schabowy panierowany w bułce tartej 

ziemniaki z wody 

marchewka z groszkiem zagęszczana  

kompot owocowy 

Zestaw 4: 

 

zupa krem jarzynowa 

pierogi ruskie 

surówka z kapusty kiszonej 

sok owocowy 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

- szczegółowy program pobytu, 

- arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy, 

- menu posiłków bezglutenowych, 

- umowa o organizację imprezy turystycznej. 

 

http://www.egzaminzawodowy.com.pl/
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Szczegółowy program pobytu 

 

Dzień 
Program 

Data Godzina 

Dzień 1 (środa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2 (czwartek)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 3 (piątek)  
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Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy 

 

Nazwa imprezy: 

 

Termin imprezy: 

 

Liczba osób: 

 

Świadczenie Kalkulacja kosztów 

Nocleg 

rodzaj pokoju 
liczba  

pokoi 

cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

liczba 

noclegów 

wartość 

brutto 

[zł] 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Razem koszt noclegów: 
 

 

Wyżywienie 

rodzaj posiłku 

 

liczba 

posiłków 

 

cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

liczba osób 

wartość 

brutto 

[zł] 

śniadania  

 

 

   

obiadokolacje  

 

 

   

Razem koszt wyżywienia: 
 

 

 

 

 

Transport 

 

 

 

liczba kilometrów 
cena jednostkowa za km 

[zł] 

wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

  

Opłata 

drogowa  
   

Pilotaż 

liczba dni 
cena jednostkowa 

brutto [zł/dzień] 

wartość brutto 

[zł] 
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Ubezpieczenie 

liczba dni 
cena jednostkowa 

brutto [zł/dzień] 
liczba osób 

wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

 

   

Bilety wstępu 

 

 

 

atrakcja 

turystyczna 

 

cena jednostkowa 

brutto [zł] 

liczba osób 

płacących 

 

wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Razem koszt biletów wstępu: 
 

 

Suma kosztów:  

Marża biura podróży:  

Podatek VAT od marży:  

Koszt całkowity imprezy:  

Koszt jednostkowy imprezy:  
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Menu posiłków bezglutenowych 

Data Rodzaj posiłku Menu  

22.11 obiadokolacja 

 

 

 

 

 

23.11 śniadanie 

 

 

 

 

 

23.11 obiadokolacja 

 

 

 

 

 

24.11 śniadanie 
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Umowa o organizację imprezy turystycznej 

 

zawarta w .............................. dnia ......................... pomiędzy: 
(miejscowość)   (data) 

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

z siedzibą....................................................................................................................................... 
(adres) 

reprezentowanym przez............................................................... zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

z siedzibą ...................................................................................................................................... 

(adres) 

reprezentowanym przez referenta ............................................................... zwanym dalej 

Organizatorem 

NIP: ...................................................... 

 1 

1. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do 

świadczenia usług turystycznych wynikające z ustawy o usługach turystycznych. 

 2 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Organizatora wycieczki dla ........................ 

osób do .................................. w terminie ...................................... zgodnie z programem 

wycieczki. 

2. Cena wycieczki wynosi ............................zł brutto od jednej osoby. Łączna cena wycieczki 

dla .................... osób wynosi............................ zł brutto 

   (liczba osób płacących) 

 3 

1. Organizator zobowiązuje sie do organizacji i realizacji przedmiotu umowy z następującymi 

świadczeniami wliczonymi w cenę: 

- transport ........................................ (rodzaj środka transportu), 

data, godzina, miejsce wyjazdu: ....................................................................................., 

data, miejsce, godzina planowanego powrotu: ................................................................, 

- zakwaterowanie .......................................................... (rodzaj i nazwa obiektu noclegowego), 

- wyżywienie........................................................................................ (łączna ilość i rodzaj 

posiłków), 
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- bilety wstępu: 

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

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

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

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

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

- inne świadczenia wliczone w cenę 

......................................................................................., 

......................................................................................., 

......................................................................................., 

3. Organizator zobowiązuje sie do rzetelnej realizacji świadczeń określonych w niniejszej 

umowie. 

 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora najpóźniej na 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia wycieczki, tj. do dnia ......................... zaliczki wysokości 40%  

kosztów, tj.............................................. zł przelewem na rachunek 

bankowy..................................................................................................................... 

2. Pozostała kwota wysokości ................................zł zostanie uiszczona przelewem na 

podstawie faktury VAT - ............................ 

  5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, odstąpienie od niej lub rozwiązanie wymagają formy 

pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

o usługach turystycznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron umowy. 

 

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

           Organizator       Zamawiający 
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