
 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI      
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC 
NIP: 5532306340      REGON: 240745145 
Tel +48 33 475 96 52       +48 609789879  
e-mail:  rezerwacje@beskidytravel.com.pl  

 

UMOWA WSPÓŁPRACY nr……… 

 

 Zawarta w dn. ………………………. r. w Żywcu, pomiędzy: 

Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski z siedzibą w Żywcu, ul. Jana III Sobieskiego 7, REGON 

240745145, NIP: 553-230-63-40, reprezentowanym przez: 

Leszek Młodzianowski – właściciel, zwany w dalszej części umowy ZBÓJNICKI SZLAK, działający pod marką 

własną BESKIDY TRAVEL (www.beskidytravel.com.pl) oraz ŻYWIECKIE CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY 

(www.zywiec.turystyka.pl)   

A 

…………………………………………………………………………………………………... 

Z siedzibą:………………………………………………………………………………………. 

NIP:………………………………………. REGON:…………………………………………... 

Reprezentowanym przez:……………………………………………………………………….. 

Zwany dalej PARTNEREM  

§1 

Zbójnicki Szlak powierza Partnerowi pozyskiwanie klienta na usługi Zbójnickiego Szlaku zawarte w 

dostarczonych przez Zbójnicki Szlak materiałach reklamowych. 

§2 

Firma Zbójnicki Szlak spełnia warunki wynikające z ustawy z dnia 29.08.97r. o usługach turystycznych – 

wpisany jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonych przez Marszałka 

Województwa Śląskiego pod nr 944, gwarancja bankowa AXA nr 03.504.229 ważna do 3.05.2018r. 

§3 

Partner wpisany jest do Rejestru ………………………………………………………………. pod numerem ……………… 

prowadzonego przez ………………………………………….... 

§4 

Szczegółowy zakres obowiązków Partnera przy zgłaszaniu potencjalnego klienta na usługi Zbójnickiego 

Szlaku stanowi załącznik nr 1 (list przewodni). 

http://www.beskidytravel.com.pl/
http://www.zywiec.turystyka.pl/
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§5 

Partner zobowiązuje się do respektowania wytycznych Zbójnickiego Szlaku, podczas 

pozyskiwania klienta, a mianowicie: 

1. Wydawania numerowanych voucherów na usługi wyłącznie na drukach dostarczonych przez Zbójnicki 

Szlak. 

2.  Informowania Klientów o „Warunkach Uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez Zbójnicki 

Szlak. 

3. Przyjmowania wpłat od Klienta na usługi w imieniu Zbójnicki Szlak oraz prowadzenia ewidencji 

pozyskanych klientów, wraz z terminowym rozliczeniem się z pozyskanych w danym okresie Klientów – 

obowiązuje 7 dniowy okres rozliczenia. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu należności 

Zbójnicki Szlak może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.  

§6 

Wpłaty pobrane w imieniu Zbójnickiego Szlaku z potrąceniem swojej prowizji należy kierować na rachunek 

bankowy: Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski, ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec, 

MBank: 34 1140 2004 0000 3602 7471 7328. 

§7 

Za każdego pozyskanego Klienta Partner uzyska wynagrodzenie w wysokości 10zł (słownie: dziesięć 

złotych brutto), chyba że komunikat sprzedaży wysłany przez Zbójnicki Szlak stanowi inaczej – wówczas 

wiążącą stawką, jest stawka z komunikatu wysłanego przez Zbójnicki Szlak. Partner jest zobowiązany do 

wystawienia FV na uzyskane wynagrodzenie cotygodniowo.  

§8 

Zbójnicki Szlak zobowiązuje się dostarczyć Partnerowi aktualne oferty wraz z cennikami, materiały 

reklamowe oraz foldery, wizytówki, gadżety, tablice informacyjne. 

§9 

Partner oświadcza, że: 

1.  Jest płatnikiem VAT i posiada NIP…………………………… 

2. Zbójnicki Szlak będzie wyłącznym dostawcą usług turystycznych w Państwa obiekcie.  
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§ 10 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia ………………… r. na czas nieokreślony. 

2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez podania przyczyny na miesiąc 

naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w 

trzecim i kolejnych latach trwania współpracy, pod warunkiem uregulowania zobowiązań finansowych 

stron.  

3.  Zbójnicki Szlak ma prawo rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia 

nienależytego wykonania obowiązków przez Partnera, a w szczególności naruszenia postanowień §5 i 

§6. 

§11 

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności tylko na piśmie w formie aneksów 

podpisanych przez obie strony. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy  rozstrzygać będzie 

właściwy Sąd dla siedziby Zbójnicki Szlak 

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  

 

         ZBÓJNICKI SZLAK                         PARTNER  

  


