














































zakresie dopuszczonym przez zapisy §3 oraz przez zapisy w Załączniku nr 1 dotyczące ilości i 
struktury sal (§ 1. Lit. b) oraz świadczeń gastronomicznych (§ 1. Lit. d).   

 

§ 2. Płatności 
  

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić na rzecz Zleceniobiorcy zadatek w wysokości 30% 
wynagrodzenia określonego w § 1 ust.4, tj. ……………....  złotych, na podstawie faktury pro forma, 

wystawionej przez Zleceniobiorcę po podpisaniu Umowy, w terminie do dnia 11.01.2021 roku. 
Zapłata zadatku nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze 

pro forma. Niezwłocznie po otrzymaniu powyższej wpłaty Zleceniobiorca wystawi i dostarczy 

Zleceniodawcy fakturę VAT na otrzymaną kwotę. Do zadatku zastosowanie znajdą zasady 
wskazane w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 394 k.c., z uwzględnieniem modyfikacji 

przewidzianych Umową. 
 

2. W przypadku, gdy Zleceniodawca spóźni się z zapłatą choćby części kwoty, o której mowa w ust. 

1, o więcej niż 7 dni, Zleceniobiorca będzie uprawniony, w terminie jednego miesiąca od dnia, w 
którym kwota wskazana w ust. 1 miała zostać wpłacona, do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. W razie nieskorzystania z powyższego prawa odstąpienia Zleceniobiorca będzie 
uprawniony do odmowy wykonania swych świadczeń umownych. W takich przypadkach 

Zleceniodawcy nie będą służyły względem Zleceniobiorcy żadne roszczenia, w tym roszczenia 
odszkodowawcze. 

 

3. Wynagrodzenie przewidziane Umową zostanie uiszczone przez Zleceniodawcę na rzecz 
Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia końcowej faktury VAT przez Zleceniobiorcę, 

z uwzględnieniem uiszczonej kwoty zadatku. Na analogicznych zasadach uiszczone zostanie 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 

 

§ 3. Zmiana przedmiotu Umowy 
 

1. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować ze wszystkich usług zamówionych na podstawie Umowy. 
Rezygnacja w tej kwestii powinna wpłynąć do Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu 03.12.2020 roku, 

w przeciwnym razie nie będzie ona skuteczna. 
 

2. Po terminie wskazanym w ust. 1 rezygnacja w zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) 

(wynajem pokoi hotelowych), może być dokonywana przez Zleceniodawcę według następujących 
zasad (kwoty procentów z poniższych lit. a) do c) nie sumują się): 

a) do dnia 06.01.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 
25% ogólnej liczby zamówionych dób hotelowych, 

b) do dnia 01.02.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 

15% ogólnej liczby zamówionych dób hotelowych, 
c) do dnia 18.02.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 

5% ogólnej liczby zamówionych dób hotelowych 
 

3. W razie dokonania przez Zleceniodawcę rezygnacji w zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 

lit. a) (wynajem pokoi hotelowych), bez zachowania zasad wskazanych w ust. 2, zmiana taka 
odnosi skutek, jednakże Zleceniodawca zobowiązany jest wówczas do uiszczenia na rzecz 

Zleceniobiorcy opłaty (kary umownej) w wysokości 100% za pierwszą dobę hotelową. 
 

4. Po terminie wskazanym w ust. 1 rezygnacja w zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) 
(inne usługi), może być dokonywana przez Zleceniodawcę według następujących zasad (kwoty 

procentów z poniższych lit. a) do c) nie sumują się): 

a) do dnia 06.01.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 
25% ogólnej zamówionych usług, 

b) do dnia 01.02.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 
15% ogólnej zamówionych usług, 

c) do dnia 18.02.2021 roku włącznie Zleceniodawca może zrezygnować z maksymalnie 

5% ogólnej zamówionych usług 
 










