UMOWA – PRZYJĘCIE WESELNE
data………………………..……..
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UMOWA – PRZYJĘCIE WESELNE
nr ………..…….……….
zawarta w Nowotańcu w dniu …………………….... roku, pomiędzy:
Dwór Wola Sękowa, z siedzibą:
Nowotaniec 106,
38-505 Bukowsko,
NIP: 687-100-42-11,
adres do korespondencji:
Dwór Wola Sękowa,
Nowotaniec 106
38-505 Bukowsko,
reprezentowany przez: Ewa Wójtowicz zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, a
…………………………………..……., zamieszkałą/ym w:…………………………………….......
………………………………………………………….…………………………………….………....,
PESEL: …………………………....…….,
adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
zwaną/ym w dalszej części umowy Zleceniodawcą o następującej treści:
§1
1. Strony wskazują, iż wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej umowy kierować należy
na adresy wskazane na wstępie umowy. O każdej zmianie adresu strona, której zmiana ta
dotyczy zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie. W razie braku takiego
zawiadomienia pisma wysłane na adres wskazany w umowie uważa się za prawidłowo
doręczone z dniem pierwszej próby ich doręczenia przez pocztę polską, kuriera lub inny
podmiot.
2. Celem ułatwienia wzajemnych kontaktów strony podają nr telefonów oraz adresy mailowe:
a) Zleceniodawca
adres mailowy*: ………………………………………………………., lub/i
telefon*: ……………………………..……………………....……..…..,
b) Zleceniobiorca
adres mailowy: kontakt@dworwolasekowa.pl,
telefon: 697 970 286.
* Te dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, tylko i wyłącznie w celach kontaktowych związanych
z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, chyba, że zostanie wyrażona zgoda na otrzymywanie od Dwór Wola Sękowa
informacji handlowych, marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów
wywołujących wynikająca z przepisów Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy Świadczeń Usług Drogą Elektroniczną.
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§2
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia
weselnego w obiekcie – „Dwór Wola Sękowa” w Nowotańcu w dniu ……………...…….. roku,
w godzinach od 14:00 do 14:00 dnia następnego, lub w przypadku organizacji dwudniowego
przyjęcia do 14:00 trzeciego dnia.
2. W przypadku przedłużenia się przyjęcia weselnego poza ustaloną godzinę (tj. nie
opuszczenia przez Zleceniodawcę oraz wszystkich jego gości Sali weselnej „Dworu Wola
Sękowa” Zleceniodawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniobiorcy dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych) za każdą kolejną
rozpoczętą godzinę.
3. W ramach umowy Zleceniobiorca zapewnia nieodpłatnie pokój dla Nowożeńców w noc
przyjęcia weselnego lub wszystkie pokoje (tj. 8), w zależności od wybranego pakietu menu
(do godziny 12-tej dnia następnego lub do momentu rozpoczęcia „Poprawin”).
§3
1. Zleceniobiorca zapewnia, że na godzinę przed rozpoczęciem przyjęcia Sala weselna
zostanie zamknięta dla osób postronnych.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przebywanie na terenie parku „Dwór Wola Sękowa”
innych gości, poza salą wynajętą na przedmiotowe wesele.
§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się uwzględnić życzenia Zleceniodawcy, co do aranżacji sali ustawienia stołów, usadzenie gości, o ile będzie to możliwe i racjonalne ze względu na
warunki Sali weselnej i nie będzie powodować dodatkowych kosztów.
2. Zleceniobiorca zgadza się na inny niż przedstawiony wystrój Sali, (po uprzedniej
konsultacji ze zleceniobiorcą) wykonany przez osoby, bądź firmę zewnetrzną, za który to
koszty poniesie zleceniodawca.
3. Ustalenia dotyczące aranżacji Sali, ustawienia stołów zawarte zostaną w załączniku nr 2
do umowy
4. Zleceniobiorca udostępni miejsce dla osoby lub zespołu organizującego zabawę
taneczną.
§5
1. Ustala się minimalną liczbę osób dorosłych 50 os. lub 100 dzieci w wieku od 3 lat do 10
lat, a wyznacznik ten informuje o minimalnym koszcie przyjęcia.
2. Dopuszcza się zmniejszenie liczby osób pełnopłatnych maksymalnie o 25%, oraz
zwiększenie maksymalnie o 25%, (z tym zastrzeżeniem, iż maksymalna liczba gości nie
może przekroczyć 130 osób dot.całego lokalu.), Ewentualna zmiana liczby gości
uwidoczniona zostanie w załączniku nr 4 do umowy.
3. Zleceniodawca zleca zorganizowanie przyjęcia weselnego dla ……...……. osób, w tym
………...dzieci do lat trzech oraz …...…... dzieci powyżej 3 lat do lat 10.
4. Zmiana liczby gości może zostać zgłoszona najpóźniej na 14 dni przed terminem
przyjęcia weselnego. W przypadku braku informacji o zmianie liczby gości w załączniku nr 4
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do umowy lub nie sporządzeniu przez strony tego załącznika, obowiązywać będzie liczba
gości podana w ust. 3.
5. Strony przyjmują do wiadomości, że ustalona liczba gości może ulec zmianie wobec
wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii względnie w innych aktach prawnych, które mają charakter nadrzędny i zastępują
ustalenia stron zawarte w niniejszej umowie.
§6
1. Szczegółowe ustalenia co do Menu weselnego określa załącznik nr 3 do umowy.
Strony ustalają cenę menu od osoby na kwotę ................... zł brutto
(słownie:................................ ...................................................................................... złotych),
od dzieci powyżej 3 lat do lat 10 na kwotę ........................... zł brutto
(słownie:....................................................................................................................... złotych),
za dzieci do lat 3 Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia..
2. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do
ustalonego menu, na wniosek Zleceniodawcy zgłoszony najpóźniej w terminie 7 dni przed
terminem przyjęcia weselnego. Zmiany te nie mogą jednak wykraczać poza zaproponowane
Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę propozycje do wyboru, nie mogą też wpływać na cenę
menu od osoby, chyba, że Zleceniodawca wyrazi zgodę na zmianę wykraczająca poza
propozycje Zleceniobiorcy, które to mogą mieć wpływ na zmianę ceny.
3. Ostateczne określenie rodzaju pakietu i menu zawierał będzie załącznik nr 3 do umowy.
§7
1. Zleceniodawca rezerwuje ........... miejsc noclegowych.
Ceny obowiązują w dniu wesela/są wliczone w pakiecie menu (niepotrzebne skreślić).
2. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość redukcji ilości miejsc noclegowych o 20% na 14 dni
przed datą przyjazdu gości. Brak anulacji we wskazanym terminie spowoduje obciążenie
Zleceniodawcy należnością za pierwszą niewykorzystana dobę. Zleceniobiorca informuje, iż
łączna ilość miejsc noclegowych wraz z dostawkami to 35 i jest w stanie udostępnić 8 pokoi.
Zleceniobiorca nie gwarantuje zwiększenia ilości miejsc noclegowych.
3. Ostateczne określenie ilości i rozmieszczenie gości nocujących zawierał będzie załącznik
nr 4 do umowy. W przypadku braku informacji o zmianie liczby gości w załączniku nr 4 do
umowy, obowiązywać będzie liczba gości określona w § 5, ust. 3.
4. Każdego gościa weselnego, który korzysta z obiektu obowiązuje regulamin obiektu, jak
również w każdym z pokoi, który jest umieszczony w widocznym miejscu.
§8
1. Zleceniobiorca informuje, że zakup wyrobów cukierniczych, alkoholi leży po stronie
Zleceniodawcy, a napoje może zakupić u Zleceniobiorcy.
2. O decyzji w tym przedmiocie Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Zleceniobiorcę
najpóźniej w terminie do 14 dni przed terminem przyjęcia weselnego.
3. W przypadku zakupu wyrobów cukierniczych, alkoholi poza restauracją Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zobowiązany będzie dostarczyć Zleceniobiorcy dowód zakupu w/w towarów
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lub pisemne oświadczenie, że odpowiada za jakość tych produktów oraz skutki jego
wprowadzenia na przyjęcie oraz, że zwalnia z odpowiedzialności Zleceniobiorcę w tym
zakresie. Dowody zakupu wyrobów cukierniczych oraz oświadczenie o odpowiedzialności
Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić Zleceniobiorcy najpóźniej na 1 dzień przed
dniem przyjęcia weselnego. Nie przedłożenie oświadczenia o odpowiedzialności oraz
dowodów zakupu w określonym wyżej terminie wyłącza możliwość wniesienia na przyjęcie
weselne w/w artykułów przez Zleceniodawcę.
§9
1. Zleceniodawca zamawia/organizuje oprawę muzyczną we własnym zakresie i oświadcza,
że zobowiązuje się do wykupienia stosownej licencji zaiks, stoart, sawp lub zpav we
własnym zakresie.
§ 10
1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić
Zleceniobiorcy zadatek, o którym mowa w art. 394 kodeksu cywilnego w następujących
terminach i wysokościach:
a) W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Zleceniodawca wpłaci
Zleceniobiorcy bezzwrotny zadatek w wysokości 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych). Brak wpłaty zadatku powoduje, iż umowa niniejsza przestaje wiązać strony i nie
będzie rodzić żadnych skutków prawnych. Zadatek będzie podlegał zaliczeniu na poczet
wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.
2. Ostateczne rozliczenie przyjęcia weselnego nastąpi do 3 dni po jego zakończeniu.
Wszystkie należności ustalone w niniejszej umowie płatne będą na konto bankowe
Zleceniobiorcy nr konta (Idea Bank): 77 1950 0001 2011 2368 8000 0002 lub gotówką
w siedzibie Zleceniobiorcy.
§ 11
1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym
w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
§ 12
1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas przyjęcia
weselnego spowodowane przez jego uczestników. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie
zniszczenia spowodowane przez Gości, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu sali,
toalet lub pokoilub innych pomieszczeń dostępnych dla gości. Zleceniobiorca winien
poinformować Zleceniodawcę o stwierdzonych stratach i wysokości żądanego
odszkodowania w terminie 3 dni od dnia zakończenia przyjęcia weselnego. Stan
wyposażenia sali, toalety lub innych pomieszczeń dostępnych dla gości zostanie podany do
wiadomości Zleceniodawcy na 1 dzień przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.
Zleceniodawca ma prawo weryfikacji przedstawionego stanu wyposażenia.
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2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakłócenia ładu i porządku w, a
z chwilą, kiedy ta interwencja Zleceniobiorcy okaże się nieskuteczna ma prawo wezwać
policję lub inne jednostki interwencyjne na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo, a Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do
przerwania przyjęcia weselnego lub interwencji w trakcie trwania przyjęcia w przypadku
zaistnienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie
Obiektu lub zagrożenia niszczenia mienia Zleceniobiorcy.
§ 13
1. Produkty i potrawy przygotowane przez Zleceniobiorcę na przyjęcie weselne, a
niewykorzystane w jego trakcie, będą wydane Zleceniodawcy, najpóźniej do godz. 13-tej
dnia następnego od zakończenia przyjęcia, po tym czasie Zleceniodawca nie może żądać
ich wydania. W przypadku organizacji przyjęcia dwudniowego produkty i potrawy
niewykorzystane na przyjęciu weselnym, zostaną podane drugiego dnia gościom
Zleceniodawcy.
§ 14
1. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z Salą weselną, w której zorganizowane ma
zostać przyjęcie, pokojami oraz miejscem, które ma zostać udostępnione na potrzeby
orkiestry i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
§ 15
1. Informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
§ 16
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………….
ZLECENIODAWCA

……….……………….…...
ZLECENIOBIORCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr………...

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dwór Wola Sękowa
Ewa Wójtowicz, (dalej „Dwór Wola Sękowa”) z siedzibą w Nowotaniec 106, 38-505
Bukowsko.
Z administratorem można się skontaktować listownie na adres wskazany powyżej
a także drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@dworwolasekowa.com.
2. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
umowy oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej
wynikających. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych
Dworu Wola Sękowa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) jest:
● wykonanie niniejszej umowy, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
● wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych
przepisami o rachunkowości;
● prawnie uzasadniony interes Dworu Wola Sękowa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f
RODO związany z realizacją niniejszej umowy oraz dochodzeniem lub odpieraniem
ewentualnych roszczeń z niej wynikających oraz prowadzeniem marketingu
bezpośredniego przez Dwór Wola Sękowa na adres wskazany do korespondencji,
a także na adres email i/lub numer telefonu, o ile zostanie wyrażona zgoda dot.
otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących na wybrany
kanał komunikacji wynikająca z przepisów Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy
o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym
organom administracji skarbowej. Dane mogą być przekazywane również podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Dworu Wola Sękowa, którym zlecono
dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Dworem Wola Sękowa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Obsługą
finansowo-księgową zajmuje się LISAK S.C. Biuro Rachunkowe i Doradztwa
Podatkowego z siedzibą przy ul.Rzeszowska 16, 38-130 Frysztak.
5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej
zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową
oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi
sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu
złożenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji
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marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw.
automatycznych systemów wywołujących, jeśli została ona wyrażona. Wycofanie ww.
zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie Twojego oświadczenia na dane
kontaktowe podane w pkt 1 niniejszej klauzuli.
6. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu
w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa
w ust. 4 lit. c powyżej. Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego.
W przypadku wyrażenia poniższej zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
marketingowych drogą elektroniczną i/lub drogą telefoniczną wynikającej z Prawa
Telekomunikacyjnego i Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną
przysługuje również prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
7. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Dworem Wola
Sękowa (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 powyżej).
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie
możliwe zawarcie i realizacja niniejszej umowy, tym samym administrator nie będzie
przetwarzał Twoich danych osobowych, w celach opisanych w punkcie 3,
w powiązaniu z niniejszą umową.
Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.
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Pozostańmy w kontakcie
Jeśli chciałbyś otrzymywać od nas informacje drogą elektroniczną i/lub drogą telefoniczną
dot. specjalnych ofert, zniżek, promocji, a także informacji dot. organizowanych wydarzeń,
prosimy o wyrażenie zgody, zaznaczając odpowiednie check boxy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dwór Wola Sękowa informacji handlowych,
marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw.
automatycznych systemów wywołujących. Wybieram jako formę kontaktu:
Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)

▢ TAK

▢ NIE

Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

▢ TAK

▢ NIE

Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………
data i podpis
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………………. .
Niniejszy załącznik informuje o wystroju sali oraz aranżacji stołów w sali weselnej.
◻ WYSTRÓJ NIE ULEGA ZMIANIE

◻ WYSTRÓJ ULEGA ZMIANIE

Aranżacja stołów w sali weselnej.
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Załącznik nr nr 3 do umowy nr ……………………………. .
Niniejszy załącznik przedstawia wybrane przez zamawiającego menu.
◻ PAKIET I

◻ PAKIET II

◻ PAKIET III

obiad

obiad

obiad

kolacja x2

kolacja x3

kolacja x4

sałatki x3

sałatki x3

sałatki x4

przystawki x3

przystawki x4

przystawki x5

wędliny

wędliny

wędliny

pieczywo

pieczywo

sery

owoce

owoce

pieczywo

kawa i herbata

kawa i herbata

owoce

soki owocowe

soki owocowe

kawa i herbata

woda gaz. i niegaz.

woda gaz. i niegaz.

soki owocowe

napoje gazowane

napoje gazowane

woda gaz. i niegaz.

pokój noclegowy

pokoje noclegowe

napoje gazowane
pokoje noclegowe

◻ Szczegóły dotyczące menu zostaną ustalone i zaakceptowane przez obie strony
do dwóch tygodni przed datą przyjęcia (wskazaną w umowie, w § 2 pkt 1).
◻ Szczegóły dotyczące menu zostały ustalone poniżej z chwilą zawierania umowy.

OBIAD
1. I danie: ……………………………………………………...………………………………….
2. II danie:
…………………………………………………………………………...…………....
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KOLACJE
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
SAŁATKI:
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
PRZYSTAWKI:
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………..
NAPOJE
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
GRILL
……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJE DODATKOWE
……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……………………………. .
Niniejszy załącznik przedstawia zmiany liczby gości przyjęcia weselnego i ilość gości
nocujących.

Ilość gości weselnych ………………………………. .

Ilość gości nocujących …………………………….... .
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