
PRZYGODY 4x4 

UMOWA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

zawarta w dniu …...................... roku pomiędzy:

Przygody 4x4 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Mysłakowskiego 9, 30-136 Kraków,
NIP:  6772444303,  wpisane  przez  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  do  rejestru  Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych pod numerem 35647 (Z/63/2022), posiadające Gwarancję Ubezpieczeniową udzieloną
przez TU Europa S.A., numer GT 529/2022, zwane dalej „Organizatorem”,

a

……………………………………………  zamieszkałym/ą  ………………………………………………  legitymującym/ą  się
numerem  PESEL  ……………………………...  ,  telefon  kontaktowy:  …………………………….  ,  adres  e-mail:
……………………… , zwanym/ą dalej „Klientem”,

dalej łącznie zwanymi „Stronami”, a osobno „Stroną”,

mając na względzie postanowienia zawarte w OWU, Programie oraz Regulaminie,

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  zgłoszenie  przez  Klienta  Uczestników  do  udziału
w organizowanej przez Organizatora Wyprawie „Jordania na wypasie” 

2. Wyprawa odbywać się będzie w terminie 26.10 - 5.11 2023

3. Wszelkie  informacje  dotyczące  Wyprawy,  znajdują  się  w  Programie  oraz  ewentualnych
dodatkowych informacjach przekazanych pisemnie Klientowi.

4. Warunki Wyprawy określone zostały w OWU oraz Regulaminie.

5. Zawarcie Umowy następuje poprzez terminowe dokonanie przez Klienta wpłaty całości Ceny
lub  pierwszej  raty  wskazanej  w  niniejszej  Umowie,  na  rachunek  bankowy  Organizatora
określony w niniejszej Umowie. 

§ 2

1. Klient wskazuje następujące osoby jako Uczestników Wyprawy:

1) ……………………………………………  zamieszkały/a  ………………………………………………  legitymujący/a
się numerem PESEL ……………………………..  , telefon kontaktowy: ……………………………. , adres e-
mail: ……………………… ,

2) ……………………………………………  zamieszkałym/ą  ………………………………………………
legitymującym/ą  się  numerem  PESEL  ……………………………..  ,  telefon  kontaktowy:
……………………………. , adres e-mail: ……………………… ,



3) ……………………………………………  zamieszkałym/ą  ………………………………………………
legitymującym/ą  się  numerem  PESEL  ……………………………..  ,  telefon  kontaktowy:
……………………………. , adres e-mail: ……………………… ,

4) ……………………………………………  zamieszkałym/ą  ………………………………………………
legitymującym/ą  się  numerem  PESEL  ……………………………..  ,  telefon  kontaktowy:
……………………………. , adres e-mail: ……………………… .

2. Klient na niniejszą Wyprawę może zgłosić 2 lub 4 Uczestników. Nie ma możliwości zgłoszenia 1
lub 3 uczestników. Rezygnacja jednego z uczestników skutkująca zmianą liczby zgłoszonych w
Umowie  Uczestników  na  nieparzystą  skutkuje  poniesieniem  wszelkich  kosztów  uczestnictwa
Uczestnika, który zrezygnował przez Klienta. 

3. W wyprawie mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy w wieku ponad 12 lat.

4. Zawierając niniejszą Umowę, Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
Wyprawy, a Uczestnik do udziału w Wyprawie zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWU,
Programie oraz Regulaminie.

§ 3

1. Cena Wyprawy dla jednego Uczestnika wynosi łącznie:
- 2990 USD (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dolarów amerykańskich) w 
przypadku zgłoszenia dwóch uczestników do jednego samochodu 
- 2590 USD (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dolarów amerykańskich) w przypadku 
zgłoszenia czterech uczestników do jednego samochodu

Zmiana  ilości  Uczestników  zgłoszonych  przez  Klienta  do  jednego  samochodu  skutkuje
zastosowaniem odpowiedniej Ceny i koniecznością ewentualnej dopłaty przez Klienta.

2. Cena zawiera: 
- Przygotowanie wyprawy
- Prowadzenie konwoju przez polskiego pilota po przejechanej trasie
- Opiekę Organizatora 24h
- Wynajem samochodu terenowego z najwyższym dostępnym pakietem ubezpieczenia i 
sprzętem do komunikacji (radia PMR)
- Przejazd z i na lotnisko w Amman
- 10 noclegów w hotelach (4-5*) i wysokiej klasy glampingach (tzw. "kapmy beduińskie") – 
pokoje dwuosobowe 
- 10 śniadań, 7 kolacji, 5 lunchów na dni, gdy nie ma możliwości obiadu w restauracji
- pakiet Jordan Pass (wiza i wstępy do wszystkich zwiedzanych obiektów)
- opłatę wjazdową na pustynię Wadi Rum
- bilet do muzeum motoryzacji w Ammanie
- koszulki pamiątkowe, gadżety, naklejki
- ubezpieczenie KL/NW/OC (najwyższy pakiet AXA Zdobywca) 
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy 

3. Cena NIE zawiera:
- przelotu
- paliwa do wynajętego auta, opłat za parkingi, opłaty za myjnię (ok. 1600 zł na auto)
- pozostałego wyżywienia 
- wycieczki statkiem na snorkowanie/nurkowanie – z kolacją (60 JOD od osoby; opcjonalne 
nurkowanie z instruktorem dodatkowo 30 JOD) 



Klient zgłasza ….... (słownie.....) Uczestników na nurkowanie z instruktorem.
- opcjonalnego lotu balonem nad pustynią Wadi Rum (140 JOD zł od osoby)  
Klient zgłasza …... (słownie …...) Uczestników na lot balonem.
- wydatków prywatnych, napiwków, itp. 

4. Cena  Wyprawy  za  wszystkich  zgłoszonych  na  Wyprawę  przez  Klienta  Uczestników,  wynosi
łącznie … USD (słownie: … USD).

5. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Cenę:

1) Jednorazowo – poprzez zapłatę pełnej Ceny w terminie 3 dni od dnia w którym Organizator
udostępnił Klientowi dokumentację Wyprawy na Trwałym nośniku,

2) Ratalnie – poprzez zapłatę Ceny w 2 ratach:

a) Rata  I  –  w wysokości  1000  USD od Uczestnika  w terminie  3  dni  od  dnia  w którym
Organizator udostępnił Klientowi dokumentację Wyprawy na Trwałym nośniku,

b) Rata  II  –  w  wysokości  1990  /  1590  USD najpóźniej  do  45  dnia  przed  rozpoczęciem
Wyprawy.

6. Jeżeli Umowa zawierana jest w terminie krótszym niż 50 dni przed dniem rozpoczęcia Wyprawy,
Klient może dokonać zapłaty jedynie poprzez zapłatę pełnej Ceny jednorazowo, w terminie do 3
dni od dnia w którym Organizator udostępnił  Klientowi dokumentację Wyprawy na Trwałym
nośniku,

7. Klient dokonuje zapłaty Ceny na rachunek bankowy Organizatora o nr 10 1090 1665 0000 0001
4442 1685  (kod SWIFT WBKPPLPP). W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać nazwę
(kierunek) Wyprawy oraz datę jej rozpoczęcia. 

8. W przypadku wpłat  na  konto  dokonanych w innej  walucie  niż  USD koszty  przewalutowania
ponosi Klient. 

9. Klient oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej Ceny za wszystkich
Uczestników wskazanych przez niego w Umowie.

10. Wpłaty za wycieczkę statkiem na snorkowanie/nurkowanie oraz ewentualny lot balonem Klient
dokonuje gotówką, w lokalnej  walucie,  przewodnikowi,  najpóźniej  w przededniu odbycia się
danej atrakcji. 

§ 4

1. Uczestnik Wyprawy objęty jest ubezpieczeniem AXA „Daleko od domu” w wariancie „Zdobywca”
na mocy umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a AXA TU S.A. 

2. Warunki ubezpieczenia przewidują następujący zakres ochrony ubezpieczeniowej dla każdego
Uczestnika:

1) Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą – do kwoty 40 000 000 złotych,

2) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – do kwoty 150 000 złotych.

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 5

1. Organizator  informuje,  iż  do  udziału  w  Wyprawie,  każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do
posiadania  ważnych  dokumentów  uprawniających  do  podróży  poza  obszar  kraju  miejsca



zamieszkania, w szczególności podpisanego paszportu ważnego przez okres 6 miesięcy od dnia
powrotu do kraju miejsca zamieszkania,

2. Organizator informuje, iż:

1) do udziału w Wyprawie Uczestnik zgłoszony przez Klienta jako kierowca główny wynajętego
samochodu  terenowego  zobowiązany  jest  do  posiadania  ważnego  prawa  jazdy  kategorii  B
(krajowego  lub  międzynarodowego)  oraz  ważnej  karty  kredytowej/debetowej  stanowiącej
zabezpieczenie  na  poczet  zawinionych opłat  administracyjnych (np.  mandaty)  czy  uszkodzeń
wynajętego samochodu nie objętych ubezpieczeniem. Karta zostanie okazana przez Uczestnika
podczas przejmowania samochodu.

Klient jako kierowcę głównego wskazuje Uczestnika ….....................................................................

2)  Uczestnicy  zgłoszeni  przez  Klienta  jako  kierowcy  dodatkowi  wynajętego  samochodu
terenowego obowiązani  są  do  posiadania  ważnego prawa  jazdy  kategorii  B  (krajowego  lub
międzynarodowego) pod rygorem odmowy prowadzenia tego pojazdu.

§ 6

Organizator  zastrzega  sobie,  iż  minimalna  liczba  Uczestników  warunkująca  realizację  Wyprawy,
musi wynosić  10 osób.

§ 7

1. Załączniki  w  postaci  Ogólnych  Warunków  Udziału  w  imprezach  turystycznych  Przygody4x4,
Programu imprezy  turystycznej,  Regulaminu  Wyprawy,  Ogólnych  Warunków Ubezpieczenia  i
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  certyfikatu  Gwarancji
Ubezpieczeniowej są integralną częścią niniejszej Umowy.

2. Do  niniejszej  Umowy  zastosowanie  mają  definicje  określone  w  treści  Ogólnych  Warunków
Udziału w imprezach turystycznych Przygody4x4 w znaczeniu tam nadanym.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Umowy i jej załączników oraz
w pełni akceptuje wszelkie postanowienia i warunki tam zawarte.

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron

Organizator: Klient:

Zgodnie z § 1 pkt. 5 niniejszej Umowy oraz § 3 pkt. 4 Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach Przygody4x4  zawarcie
niniejszej Umowy następuje poprzez terminowe dokonanie przez Klienta wpłaty całości Ceny lub pierwszej raty wskazanej w
niniejszej Umowie, na rachunek bankowy Organizatora określony w niniejszej Umowie. W związku z tym podpis klienta nie
jest wymagany.


