Biuro Podróży Wycieczkownia

UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE DLA KANDYDATÓW
NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH PO TORUNIU
ORAZ PILOTÓW WYCIECZEK
Umowa zawarta między:
Biuro Podróży Wycieczkownia
Karol Rzemykowski
ul. Bażyńskich 8/33
87-100 Toruń
NIP 767 159 43 90
posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych nr 266, wydany przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanym dalej Organizatorem
a
Panią/Panem:

…………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………….
adres

…………………………………………………………………………………………………………….
pesel

…………………………………………………………………………………………………………….
telefon
…………………………………………………………………………………………………………….
adres e-mail
zwanym dalej Uczestnikiem Kursu
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I INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorem kursu jest firma Biuro Podróży Wycieczkownia Karol Rzemykowski,
ul. Bażyńskich 8/33, 87-100 Toruń, NIP: 7671594390 (adres biura ul. Panny Marii 5, 2 piętro,
87-100 Toruń), posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych nr 266,
wydany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego integracyjną
częścią jest Agencja Przewodników po Toruniu, funkcjonująca pod dwiema markami:
Zwiedzaj Toruń (zwiedzajtorun.pl) oraz Kopiernik (kopiernik.pl).
2. Czas trwania kursu: 26 października 2019 – 18 kwietnia 2020. Zajęcia odbywać się będą
w trybie weekendowym (sobota i niedziela, co drugi tydzień).
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik w postaci ramowego harmonogramu
zajęć.
4. Kurs składać się będzie z zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do pracy
w charakterze przewodnika miejskiego po Toruniu oraz pilota wycieczek oraz jednodniowej
wycieczki szkoleniowej poza Toruń,przybliżającej realia pracy pilota wycieczek.
5. Uczestnik ma możliwość deklaracji uczestnictwa tylko w części kursu poświęconej
kandydatom na przewodników miejskich po Toruniu (nie bierze udziału w zajęciach dla
kandydatów na pilotów wycieczek). Jednocześnie uczestnik nie może zadeklarować chęci
uczestnictwa tylko w części przygotowującej do pracy w charakterze pilota wycieczek.
6. Organizator poinformuje Uczestników o miejscu, w którym będą odbywać się zajęcia
teoretyczne na min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
7. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie miasta Torunia.
8. Jednodniowy wyjazd szkoleniowy w ramach części kursu dla kandydatów na pilotów
wycieczek odbędzie się w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników kursu. Wycieczka
szkoleniowa odbędzie się do jednego z miast w Polsce (np. Gdańsk, Warszawa, Poznań).
9. Kierownikiem kursu jest właściciel Biura Podróży Wycieczkownia Karol Rzemykowski.
10. Minimalna liczba uczestników kursu to 10 osób.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej
minimalnej liczby uczestników. Wówczas Organizator zobowiązany jest do poinformowania o
tym fakcie Uczestnika, nie później niż na pięć dni przed datą planowanego rozpoczęcia
kursu.
12. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora z powodu nie zebrania wystarczającej
liczby chętnych (mniej niż 10 osób), Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi
wszystkie dokonane wpłaty w terminie do 10 dni roboczych od dnia informacji o odwołaniu
kursu.

II WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
1. Ukończone 18 lat.
2. Wykształcenie minimum średnie.
3. Uczestnik nie może być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku
z wykonywaniem zadań przewodnika miejskiego lub pilota wycieczek.
4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania niniejszej umowy wraz z
załącznikiem.
Biuro Podróży Wycieczkownia; Adres: ul. Bażyńskich 8/33, 87-100 Toruń
e-mail:kontakt@wycieczkownia.pl; tel: 698-149-019; NIP:7671594390; www.wycieczkownia.pl

Biuro Podróży Wycieczkownia

III OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
1. Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.
2. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie testów sprawdzających wiedzę
uczestników, udział w wycieczkach praktycznych z przewodnikami miejskimi (terminy
wycieczek szkoleniowych ustalane będą z każdym z uczestników indywidualnie), pozytywny
wynik egzaminu końcowego (części teoretycznej oraz praktycznej).
3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w podanym przez organizatora
terminie. Brak wpłaty może skutkować wykreśleniem z listy uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy.
5. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w salach wykładowych.
6. Bez porozumienia z Organizatorem, Uczestnik nie może dokonywać zmian w niniejszej
Umowie, ani przenieść praw do udziału w kursie na inną osobę.

IV OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KURSU:
1. Organizacja zajęć teoretycznych, praktycznych oraz wycieczki szkoleniowej.
2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry.
3. Przekazywanie z wyprzedzeniem informacji o harmonogramie zajęć oraz każdej zmianie w
kursie, dacie wyjazdu szkoleniowego itp.
4. Zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych.
5. Realizacja harmonogramu zajęć stanowiącego załącznik tej umowy.
6. Przekazywanie wiedzy zgodnej z aktualnym stanem prawnym.

V KOSZTY KURSU:
1. Koszt kursu składającego się z kursu dla kandydatów na przewodników miejskich po
Toruniu oraz kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek wynosi 1500 zł brutto.
2. W przypadku zadeklarowanej przez uczestnika chęci uczestniczenia tylko w części kursu
dedykowanej kandydatom na przewodników miejskich, cena nie ulega zmianie (tj. 1500 zł).
3. Opłata wpisowa za kurs wynosi 200 zł brutto i należy ją uiścić u Organizatora w ciągu 7
dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. Opłata wpisowa jest jednocześnie 1
wpłatą za kurs.
4. Pozostała część opłaty za kurs może być dokonana w całości lub w ratach.
● Opłata całości kosztów wiąże się z przyznaniem rabatu w wysokości 100 zł brutto,
schemat wpłat jest w tym wypadku następujący:
- uiszczenie wyżej wymienionej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł brutto w ciągu 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy,
- wpłata w wysokości 1200 zł brutto, tj. pozostałych kosztów kursu do 26.10.2019 r.
● Opłata w ratach, schemat wpłat poniżej:
- wpisowe w wysokości 200 zł brutto w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy,
- I rata w wysokości 650 zł do dnia 26.10.2019
- II rata w wysokości 650 zł do dnia 26.11.2019
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5. Wpłaty dokonać można bezpośrednio u Organizatora w siedzibie biura (ul. Panny Marii 5,
2 piętro, 87-100 Toruń) lub przelewem na nr konta: 50 1020 5558 1111 1689 1690 0040.
6. Przed każdą wpłatą zainteresowane osoby otrzymają imienną fakturę na kwotę danej
wpłaty.
7. Zwrot kosztów następuje wyłącznie w przypadku odwołania kursu przez Organizatora,
rezygnacja z kursu w trakcie jego trwania nie upoważnia Uczestnika do otrzymania zwrotu za
niewykorzystaną część kursu.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
2. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania
umowy.
3. Organizator przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko,
adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania.
4. Powierzone dane będą przechowywane/przetwarzane przez Organizatora nie krócej
niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków
sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z
umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania,
żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania niniejszej umowy oraz
zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Miejscowość, data, czytelny podpis
Organizatora

Miejscowość, data, czytelny podpis
Uczestnika
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