HOTEL-PARK UBLIK
UMOWA
Zawarta w Ubliku, dnia _ _ - _ _ - 20_ _ roku pomiędzy:
HOTEL-PARK UBLIK 30, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 74 19, zwanym dalej
ZLECENIOBIORCĄ,
a
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
zamieszkałą/łym…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
tel…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... ………
zwanym dalej w umowie ZLECENIODAWCĄ.
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji przyjęcia ……………………..,
zwane dalej usługą, w dniu _ _ - _ _ - 20_ _ roku, udostępniając obiekt
HOTEL-PARK UBLIK, Ublik 30, 12-250 Orzysz oraz przygotowania z
właściwą starannością posiłków i potraw według załączonego MENU nr ……..
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia zadatku za poczet realizacji
zaplanowanej usługi w wysokości ……………………………………. oraz
podania planowanej liczby osób dla potrzeb obliczenia ceny wykonania usługi,
a także zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód i zniszczeń
wynikłych w trakcie trwania i w bezpośrednim następstwie imprezy.
Planowana liczba osób wynosi………………… .
§3
Przewidywana cena usługi wykonywanej przez zleceniobiorcę wynosi …...…zł
za osobę, ale może ulec zmianie za względu na wskaźnik inflacji na dzień
zapłacenia całej kwoty. Ponadto strony ustalają, że zleceniodawca zobowiązuje
się do zapłacenia za usługę kelnerską kwoty w wysokości
………………………. zł.

§4
Na tydzień przed wykonaniem usługi zleceniodawca zobowiązuje się do
podania dokładnej liczby osób oraz do zapłaty należności za wykonanie usługi.
Obie strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy dotyczącego:
dokładnej liczby osób oraz kwoty należnej za usługę.
§5
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie, natomiast od lat 3 do 12 – 50% ceny.
§6
Odstąpienie od umowy:
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZLECENIODAWCĘ w terminie
krótszym niż 90 dni przed datą przyjęcia wyznaczoną w umowie,
ZLECENIOBIORCA otrzyma odszkodowanie w wysokości 10% planowanej
wartości usługi oraz zatrzyma zadatek.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZLECENIOBIORCĘ w
terminie krótszym niż 90 dni przed datą przyjęcia wyznaczoną w umowie,
ZLECENIODAWCA otrzyma: zwrot zadatku oraz odszkodowanie w
wysokości 10% planowanej wartości usługi.
3. Rozwiązanie umowy przez ZLECENIODAWCĘ w terminie dłuższym niż
90 dni przed datą przyjęcia wyznaczoną w umowie, oprócz zatrzymania przez
organizatora wpłaconego zadatku nie spowoduje żadnych dodatkowych sankcji
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
4. Rozwiązanie umowy przez ZLECENIOBIORCĄ w terminie dłuższym niż
90 dni przed datą przyjęcia wyznaczoną w umowie oprócz zwrotu
ZLECENIODAWCY wpłaconego zadatku nie spowoduje żadnych
dodatkowych sankcji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi.
§7
Zleceniobiorca w ramach usługi i w cenie określonej niniejszą umową
udostępni Zleceniodawcy pokój do jego dyspozycji.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA
………………………………

ZLECENIOBIORCA
……………………………

