UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem
przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji
(PKD 55.20.Z ) ORYGINAŁ / KOPIA
zawarta dnia ..……………. pomiędzy Jackiem Adamusem, prowadzącym Biuro Usługowe
„SYSTEM Jacek Adamus”, Radęcin 36A, 66-520 Dobiegniew, NIP 8951005320,
a Klientem:
…………………………………………………….
imię, nazwisko uczestnika pobytu
…………………………………………………………………………………………………...
dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, kod, miejscowość)
…………………………………………………………………………………………………...
data i miejsce urodzenia, nr PESEL
nr telefonu kontaktowego ………………………….adres email ………………………………
PRZEDMIOT UMOWY:
trzydniowy pobyt pod nazwą „Weekend z Mistrzem” w domku
letniskowym na polanie leśnej we wsi Radęcin – od godz. 16.00 w piątek, do godz. 12.00 w
poniedziałek.
Termin pobytu: ………………………..

Cena …………… (wg cennika, podanego poniżej)

Cennik: 1845 zł brutto (dla samotnej osoby) – lub, w razie pobytu grupowego (maximum
trzy osoby razem): po 922.50 zł od każdego Klienta (w przypadku grupy dwuosobowej), albo
po 615 zł od każdego Klienta (w przypadku grupy trzyosobowej); grup liczniejszych, niż
trzyosobowe – nie przewidziano.
Biuro Usługowe „SYSTEM Jacek Adamus” zobowiązuje się zapewnić:
1. Trzy noclegi (w terminie objętym umową).
2. Wyżywienie (3 posiłki wegetariańskie dziennie).
3. Udział w pięciu panelach dyskusyjnych, na temat roli i misji Człowieka sensu largo,
na tle współczesnych realiów polityki, gospodarki, religii, i obyczaju. Moderatorem
dyskusji, i autorem wykładów, jest – zwany umownie , na czas pobytu, „Mistrzem” –
organizator całości: Jacek Adamus, właściciel firmy SYSTEM.
4. Kserokopie dwóch zalecanych lektur (książek), na własność dla każdego PT Klienta.
5. Ubezpieczenie OC i NNW związane z pobytem i aktywnością PT Klientów.
6. Wycieczka krajoznawcza (autem) poprzez Drawieński Park Narodowy.
7. Możliwość korzystania: z rowerów turystycznych (przejażdżki po okolicy – lasy,
jeziora, grzyby), a także - z basenu letniego (na polanie – tuż obok domku).
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podpisanie i odesłanie umowy w dwóch egzemplarzach (obydwa podpisane przez klienta)
na adres: „SYSTEM Jacek Adamus”, Radęcin 36A, 66-520 Dobiegniew – na sześć tygodni
przed zaplanowanym pobytem.

1.1. Z ostatecznego zawarcia wiążącej umowy można jednak zrezygnować - w terminie 10
dni, licząc od dnia odesłania umowy (data wg stempla pocztowego) - powiadamiając o tym
Biuro Usługowe „SYSTEM Jacek Adamus” listownie (listem poleconym) lub emailem.
1.2. Oryginał umowy, podpisany przez szefa firmy „SYSTEM Jacek Adamus”, PT Klienci
otrzymują listem poleconym, na adres zamieszkania, podany przez Nich jw., we wstępnej
części umowy; lub – na swe wyraźne życzenia: w formie skanu, na adres emailowy, podany
przez Nich we wstępnej części umowy
2. Wpłata zaliczki, w kwocie równej 1/3 ceny, a więc:
- przy cenie 1845 zł – zaliczka wynosi 615 zł,
- przy cenie 922.50 zł – zaliczka wynosi po 307.50 zł od każdego z dwóch uczestników;
- zaś przy cenie 615 zł – zaliczka wynosi po 205 zł od każdego z trzech uczestników.
2.1. Zaliczka powinna być wpłacona na cztery tygodnie przed zaplanowanym pobytem,
na konto w Millennium Banku, nr 11 1160 2202 0000 0002 1908 5970,
prowadzone dla SYSTEM Jacek Adamus, Radęcin 36A, 66-520 Dobiegniew,
z podaniem a) imienia i nazwiska uczestnika, b) oraz terminu zaplanowanego pobytu.
3. Dokonanie końcowej zapłaty, w kwocie równej 2/3 ceny, a więc:
- przy cenie 1845 zł – końcowa zapłata wynosi 1230 zł,
- przy cenie 922.50 zł – końcowa zapłata wynosi po 615 zł od każdego z dwóch uczestników;
- zaś przy cenie 615 zł – końcowa zapłata wynosi po 410 zł od każdego z trzech uczestników;
3.1. Końcowa zapłata powinna być wpłacona najdalej na 7 dni przed zaplanowanym pobytem,
na te same, co i zaliczka, konto w Millennium Banku, nr 11 1160 2202 0000 0002 1908 5970,
prowadzone dla SYSTEM Jacek Adamus, Radęcin 36A, 66-520 Dobiegniew,
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie zaliczki, zaliczka nie podlega
zwrotowi.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pobycie już w trakcie tegoż trwania, lub – po
wniesieniu końcowej zapłaty: wpłacone przez Klienta kwoty nie podlegają zwrotowi.
6. W razie nagłego zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (tzw. przypadków losowych),
uniemożliwiających Klientowi wzięcie udziału w już opłaconym (zaliczkowo, lub w całości)
pobycie – organizator, tj. Biuro Usługowe „SYSTEM Jacek Adamus”, na uzasadniony
wniosek Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przezeń przedpłaty, potrącając
jednak Klientowi 10% ze zwracanej kwoty, tytułem kosztów manipulacyjnych.
7. Za wszelkie ewentualne szkody, wyrządzone na terenie tak domku letniskowego, jak i
całego obiektu (znajdującego się pod adresem Radęcin 36A, 66-520 Dobiegniew), wynikające
ze świadomie nieprawidłowego użytkowania lokalu lub sprzętu: odpowiada finansowo
uczestnik pobytu, na zasadach Kodeksu Cywilnego.

8. Każda wpłata, otrzymana od PT Klientów, zostanie - zgodnie z przepisami podatkowymi bezzwłocznie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez „SYSTEM Jacek Adamus”,
wg danych (co do nabywcy) podanych (zażądanych) przez uczestnika pobytu.
9. Uczestnicy, i organizatorzy, w trakcie pobytu, nie będą spożywać napojów alkoholowych, a
palenie tytoniu – będzie możliwe jedynie poza lokalami, na tzw. świeżym powietrzu.
10. Dane personalne i adresowe uczestników mogą być wykorzystywane przez firmę
„SYSTEM Jacek Adamus” wyłącznie w celach meldunkowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
11. W razie ewentualnego późniejszego upowszechniania: w mediach (prasa, radio, TV) lub
w Internecie, swoich relacji i wrażeń z ww. pobytu pn. „Weekend z Mistrzem”, uczestnik
jest zobowiązany – w przypadku zamiaru dosłownego cytowania przezeń jakiejkolwiek
zapamiętanej wypowiedzi Jacka Adamusa (organizatora pobytu) – do uzyskania
wcześniej, bezpośrednio od Jacka Adamusa – Jego oficjalnej autoryzacji (tj. Jego zgody
na opublikowanie Jego wypowiedzi, właśnie w tej przedstawionej przez uczestnika formie) .
AKCEPTUJĘ wszystkie WARUNKI powyższej UMOWY:

……………………………
podpis Klienta

……………………………
podpis i pieczęć organizatora

