
UMOWA GWARANCJI ZWROTU KOSZTÓW 

 
UCZESTNIK 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………… data ur. …………………………. 

Dokładny adres ……………………………………………………...………………………………………………….……… 

Nazwa imprezy ………………………………….……………………….….……….. termin ………………………….…… 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Celem niniejszej umowy jest ochrona Uczestnika przed skutkami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 
turystycznej określonymi w pkt. II 1 Warunków Uczestnictwa.  
CT Cadet gwarantuje zwrot kosztów poniesionych przez Uczestnika przy rezygnacji do 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej w wysokości 90 % wartości zakupionej imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 20 
dniem a data rozpoczęcia imprezy turystycznej 70 % wartości zakupionej imprezy. 
 
2. PRZEDMIOT GWARANCJI 
Organizator gwarantuje zwrot poniesionych kosztów zgodnie z punktem 1 Postanowienia Ogólne w związku z 
rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej z następujących powodów: 

a. nieszczęśliwy wypadek, 
b. nagłe zachorowanie uczestnika lub członka najbliższej rodziny, 
c. śmierć uczestnika lub członka najbliższej rodziny. 

Inne ważne losowe powody uniemożliwiające uczestnictwo w imprezie turystycznej rozpatrywane będą 
indywidualnie. 
 
Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora o zaistnieniu danej okoliczności, nie później 
niż przed datą rozpoczęcia imprezy oraz przedłożyć odpowiednie dokument potwierdzające zaistnienie danej 
okoliczności losowej. 
 
3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
Z odpowiedzialności organizatora wyłączone są przypadki rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej 
powstałe na skutek umyślnego działania Uczestnika lub bliskich. 
 
4. KOSZT GWARANCJI 

Cena imprezy ……………………………………..….. 

Cena gwarancji (patrz Warunki uczestnictwa pkt. II 4) ………………………………………… 
 

Umowa gwarancji zwrotu kosztów nie może być zawarta później niż następnego dnia po dacie zawarcia umowy 
uczestnictwa w imprezie turystycznej. 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Wszelkie zawiadomienia dokonane w ramach niniejszej umowy winny być dokonywane na piśmie za 
pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym. 

b. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
c. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

…………………………………............. ……………………………………... 
podpis i pieczątka agenta/ osoby działającej w imieniu  

CT Cadet 

podpis Klienta w przypadku osób niepełnoletnich podpis 

rodzica/opiekun 

 

 
                              
 

Centrum Turystyczne Cadet s.c. 
Anna Bezulska Michał Bezulski 

ul. Generała Maczka 3 lok 6 
REGON 080254675, NIP 5993046517 

66-400 Gorzów Wlkp. 
tel./fax.  95 307 08 09 

           
 

 


