Venice Special – Organizacja Imprez Prywatnych i Firmowych
UMOWA ZLECENIA ORGANIZACJI ŚLUBU W WENECJI nr ............................................
Zawarta dnia ........................................ w Szczecinie pomiędzy
Venice Special Travel Maria Anna Kunert
ul. Herbowa 1/3 w
71-427 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
numery identyfikacji podatkowej
REGON 321462077, NIP 851-189-14-12
Wpisanej do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego pod
numerem 15/14
Zwaną dalej Zleceniobiorcą
A
Panią
Imie i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia
I
Panem
Imie i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia
Zwanymi dalej Zleceniodawcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na organizacji ślubu
..............................który odbędzie się dnia ................ o godz.................... w
........................................................
......................................................

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§2
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i umiejętności oraz dysponuje właściwymi środkami
technicznymi do realizacji zlecenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić usługi wymienione w Załączniku nr 1.
Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarcznia Zleceniobiorcy dokumentów wymienionych w Załączniku nr 2 w
terminach wymienionych w załaczniku nr 2.
Strony umowy oświadczają, że zachowają uzyskane od siebie informacje w tajemnicy oraz będą je
wykorzystywać jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane bez zbędnej zwłoki.
Zleceniobiorca oświadcza, że dane osobowe podane mu przez Zleceniodawce są chronione zgodnie z ustawą o
ich ochronie (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm) i nie podlegają przetwarzaniu z
wyjątkiem wykorzystania w/w danych do wykonania zlecenia.
Zleceniodawca oświadcza, że wie iż podane dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobow (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) i nie podlegają przetwarzaniu, zezwalając
jednocześnie Zleceniobiorcy na przechowywanie w swoich archiwach dokumentów zawierających wszelkie dane
osobowe.
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§3
1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Zleceniodawcę (§2 pkt.3) lub nie dokonania płatności w
terminie wymienionym w 4 § pkt. 1 umowy Zleceniobiorca zachowuje sobie prawo do zatrzymania całości
wpłaconego wynagrodzenia w celu opłacenia poniesionych kosztów.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu spowodowane przez siły wyższe (vis maior). W
wyżej wymienionych przypadkach zobowiązany jest do zaoferowania rozwiązania alternatywnego i przedstawia
go do akceptacji przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu
pobranego od Zleceniodawcy wynagrodzenia.
§4
Za wykonanie zlecenia określonego w §1 i § 2 pkt. 2 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:
.......................................................................
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia przelewem na rachunek prowadzony przez:
MBank – dawny Multi Bank Centrum Usług Finansowych nr 2 w Szczecinie
KONTO EURO/PLN ………………………………..
BIC/SWIFT BREXPLPWMUL
1. Cena usług i świadczeń dla Zleceniodawcy obejmuje podatek od towarow i usług.
§5
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Republiki Polskiej i innych
obowiązujących aktów prawnych.
§7
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
miejsca wykonania zlecenia.
.
(podpis zleceniodawcy)
(podpis zleceniobiorcy)
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