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W pierwszej kolejności Centrum Turystyki CONTRACT winno otrzymać następujące 

informacje: 

 GDZIE KLIENT ZAMIERZA WYPOCZYWAĆ, PRZEBYWAĆ? 

 W JAKIM TERMINIE (WIDEŁKI)? 

 ILU JEST UCZESTNIKÓW I W JAKIM SĄ WIEKU DZIECI? 

 CZY PRZEWIDYWANE JEST WYŻYWIENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE? 

 JAKI ŚRODEK TRANSPORTU KLIENTOWI ODPOWIADA? 

 JAKI STANDARD ZAKWATEROWANIA KLIENTA ZADOWALA? 

 SZCZEGÓLNE ŻYCZENIA KLIENTA? 

Informacje powyższe, uzupełnione o dodatkowe, ważne z punktu widzenia klienta 

należy dostarczyć jako 

ZAPYTANIE WSTĘPNE 

na które Centrum Turystyki CONTRACT odpowie niezwłocznie.  

 

 

Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie wstępne, potwierdzającej możliwość 

skorzystania z określonej w nim oferty, należy przesłać dokładnie wypełniony druk 

REZERWACJA 

oraz niezwłocznie wpłacić na wskazany niżej rachunek bankowy wymaganej zaliczki lub 

pełnej kwoty, w zależności od otrzymanej wcześniej informacji: 

MULTIBANK 82 1140 2017 0000 4120 0366 4950 

Po dokonaniu obu powyższych czynności – przesłanie przez klienta potwierdzenia 

dokonania wpłaty Centrum Turystyki CONTRACT uznaje jako jej faktyczny wpływ na 

wskazany rachunek bankowy – nastąpi rezerwacja usługi turystycznej.  Potwierdzenie 

dokonania rezerwacji klient otrzyma w formie pisemnej (mail, fax, poczta). 

 

http://www.contract.pl/
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Umowa – zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej i Regulamin – ogólne warunki 

udziału w imprezie turystycznej - w 2 egzemplarzach - zostaną przesłane drogą 

pocztową pod wskazany adres, możliwe jest  przesłanie dokumentów – za zgodą obu 

stron - drogą elektroniczną (skan). Dokumenty powyższe można również podpisać            

i odebrać w siedzibie przedsiębiorstwa CONTRACT. 

Klient proszony jest o niezwłoczne podpisanie przesłanych przez Centrum Promocji  

i Reklamy CONTRACT  dokumentów i odesłanie każdego z nich w 1 egzemplarzu. 

W dniu dokonania wpłaty pełnej kwoty należnej, organizator dostarcza voucher/ 

skierowanie, polisę ubezpieczeniową, jeżeli jest zawarta w ofercie oraz inne informacje 

dotyczące zakupionej usługi turystycznej. Powyższe dokumenty można również 

podpisać i odebrać w siedzibie przedsiębiorstwa  CONTRACT. 

 

 

Nie wszystkie oferty, którymi dysponuje w bieżącej sprzedaży Centrum Turystyki 

CONTRACT są umieszczone na stronie internetowej www.contract.pl  lub w katalogu. 

Jeżeli zaistnieje odmienny cel imprezy turystycznej, zainteresowani proszeni są  

o przesłanie takiej informacji zgodnie z wymaganiami druku zapytanie wstępne. 

Centrum Turystyki CONTRACT pomoże również zrealizować oryginalny pomysł 

dotyczący wyjazdu grupowego, wycieczki, obozu sportowego lub specjalistycznego, itp. 

 

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, może wyniknąć konieczność 

zrezygnowania z  udziału w imprezie turystycznej wcześniej przez klienta 

zarezerwowanej i już w części lub w całości opłaconej. Rezygnacja tego rodzaju jest 

zawsze możliwa, jednakże nie bez pewnych konsekwencji finansowych. 

Najlepszych rozwiązaniem byłby udział w zarezerwowanej wcześniej imprezie 

turystycznej innych, wskazanych przez rezerwującego osób, bowiem organizator 

najczęściej nie ponosi w takim przypadku dodatkowych kosztów.  

Jeżeli Centrum Turystyki CONTRACT jedynie pośredniczy w zakupie imprezy 

turystycznej organizowanej przez inne biuro, kwota odszkodowawcza jest określona 

przez organizatora w Regulaminie – ogólnych warunkach udziału w imprezie 

turystycznej. 

Rezygnację z imprezy turystycznej należy przesłać do Centrum Turystyki CONTRACT   

w formie pisemnej listem poleconym, faxem, mailem (skan) lub dostarczyć osobiście do 

siedziby przedsiębiorstwa CONTRACT za pokwitowaniem, pod rygorem nieważności 

zgłoszenia rezygnacji.  

http://www.contract.pl/

