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POROZUMIENIE
O ŚWIłDCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

Zawarte w dniu 4 grudnia 2018r w Katowicach pomiędzy

INDEX - Biuro Podróry Sp. 
" 

o. o. Sp. K. z sied zibą w Katowica ch ptry ul. Stawowej

5/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000330271, NIP 634-25-58-L22 reprezentowanym przez Wojciecha Więcka - Prezesa

Zarządu, zwaftym dalej Biurem Podrózy INDEX,

a

Zarządem Głównym Krajowe go Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z

siedzibą w Łrsdzi,
ul. Smutna2/, reprezerftowanym przęz Janusza Kwietnia - Przewodniczącego Zarządu
Głównego
zwanym dalej Krajowym Związl<tem Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Dzińając w przekonaniu, że wzajemne wsparcie zgodne z przepisami prawa będzie
sprzyjać rvszechstronnemu rozwojowi obu stron i wzrostowi ich konkurencyjnoŚci"

umawiające strony uzgodniĘ co następuje:

§1

1. Strony porozumienia ustalają, żę emeryci i renciści Słuzby Więziennej, ich
współmałzonkowie orazichrodziny będą mogły korzystać zrabatuprzy zakupie imprez
turystycznych według poniższy ch zasad :

1.1. Rabat w wysokości 15 7o po okazaniu waznej legitymacji emeryta, rencisty lub
po przesłaniu jej skanów.
1,2. Rabat udzielany jest do imprez, których bezpośrednim organizatorem jest
Biuro Podróży INDEX. Szczegółowych informacji udziela Biuro Podrozy INDEX
1.g. Rabat naliczany jest od ceny podstawowej. Rabat nie łączy się z innymi
promo cj am i, zrtiżkami crry ko dam i prom o cyj nym i/rab atowym i .

1.4. Rezerwacj i imprery można dokonać bezpośrednio w Biurze PodroĘ INDEX lub
przezj ego stronę internetową www.ind expolska.com.pl
1.5. W celu naliczenia rabatu tlależy skontaktowaó się bezpośrednio po dokonaniu
rezerwacji z Biurem Podrózy INDEX. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 3

dni od daty zńożenia rezerwacji.
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§2

podstawą realizaili przez Biuro Podrózy INDEX świadczeń W zakresie udziału W
imprezach turystycznych będą zlecenia indywidualne emerytów i rencistów SłuzbY

Więziennej.

§3

porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, a kazda ze stron moze rorwiązaĆ

umowę z zachow,aniem 6 miesięcznego okresu wypowie dzenia.

§4

Wszelkie nrńarty i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej Pod

rygorem niewazności.

§5

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

,:., § 6

§trony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach
istotnych ze względu naprzedmioti za\<res porozumienia.
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