UMOWA WESELNA

Zawarta dnia ….............……………. w Legnicy, pomiędzy:
……................................................................................................................................………...…..
……................................................................................................................................……………..
…..……............................................................................................................................…………....
………......…….............................................................................................................................…..
…...............................................................................................................................................…....,
……….……..............................................…………………………………………………..…….……...,
….…….....................................................……………………………………………...….…..……....…,
PESEL: …................................................……………………………………………………......……....,
nr i seria dowodu osobistego ………………………………………………………………...….…..........,
zwaną/nym dalej Zleceniodawcą
a
Hotelem Kamieniczka z siedzibą w Legnicy, ul. Młynarska 15, 59-220 Legnica, NIP: 692 113 73
52, o nr konta: 82 1090 1232 0000 0000 2311 4688 (Santander Bank Polska S.A.) zwanym dalej
Zleceniobiorcą.

§1
1. Przedmiotem umowy jest organizacja przyjęcia weselnego dla …............…………... osób wraz
z przyjęciem w dniu następnym (poprawiny) dla …………………….. osób w lokalu Zleceniobiorcy
położonym w Legnicy przy ul. Młynarskiej 15 – sala bankietowa Hotelu Kamieniczka.
2. Strony zgodnie ustalają, iż przyjęcie weselne rozpocznie się w dniu ….............................… o
godzinie …….......…….…... i będzie trwało maksymalnie do godziny 4:00 dnia następnego.
Przyjęcie po przyjęciu weselnym (poprawiny) odbędzie się w dniu ……………………. w
godzinach …………………………… .
3. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia liczby osób maksymalnie o 10% w odniesieniu do
ust. 1.
4. Ostateczna liczba osób zostanie podana przez Zleceniodawcę najpóźniej na 14 dni przed
terminem przyjęcia, tj. do dnia …...……..…….. .
5. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania planu stołów na sali wraz z ilością osób przy
każdym z nich na 14 dni przed terminem przyjęcia, tj. do dnia ……………….. .
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6. Zleceniodawca oświadcza, iż w dniu podpisania umowy rezerwuje:
- …………………………….…miejsc noclegowych w terminie………………………. ...…...
- …………………………….…miejsc noclegowych w terminie………………………. ...…...
-……………………………..…miejsc noclegowych w terminie……………………………....
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
Dla gości hotelowych śniadania serwowane są codziennie w godzinach od 6:30 do 10:00.
7. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia liczby miejsc noclegowych maksymalnie o 10 %
w odniesieniu do ust. 6.
8. Ostateczna liczba pokoi wraz z listą osób nocujących zostanie podana przez Zleceniodawcę
najpóźniej na 14 dni przed terminem przyjęcia, tj. do dnia …………………... .

§2
1. Strony ustalają, iż stawka za przyjęcie weselne za osobę dorosłą wynosić będzie
….............................. zł brutto.
2. Dodatkowo Zleceniodawca zamawia u Zleceniobiorcy:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
3. Opłata za menu dla dzieci od lat 3 do 10 lat wynosić będzie 50% stawki ustalonej w ust. 1.
4. Opłata za osoby będące członkami zespołu muzycznego oraz za fotografa i kamerzystę
wynosić będzie tyle co stawka ustalona w ust. 1 lub 50% stawki ustalonej w ust. 1., z tym
zastrzeżeniem, iż otrzymają oni jedynie posiłki ciepłe, a przekąski zimne będą dla nich dostępne
z puli przewidzianej dla pozostałych osób.
5. Strony ustalają, iż stawka za menu za przyjęcie po weselu (poprawiny) wynosić będzie
……………….. zł brutto.
6. Strony ustalają, iż stawka noclegowa wynosić będzie …………….. zł brutto w dniu wesela (bez
śniadania / ze śniadaniem*). W pozostałe dni obowiązuje standardowy cennik hotelowy.
7. Strony zgodnie ustalają, że minimum kwotowe dla pojedynczej usługi realizowanej w sali
bankietowej hotelu Kamieniczka wynosi 14000 zł za ofertę menu weselnego i usług
dodatkowych, za wyłączeniem usług noclegowych i ew. przyjęcia po przyjęciu weselnym w czasie
od miesiąca kwietnia do października zaś 10000 zł na tych samych warunkach w czasie od
listopada do marca.
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§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania posiłków i potraw z należytą starannością,
według Menu ustalonego ze Zleceniodawcą, a stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Ostateczne Menu ustalone zostanie najpóźniej na 30 dni przed planowanym przyjęciem
weselnym, a to do dnia ……............……. .
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dostarczenie przez Zleceniodawcę ciast i owoców, które to
zostaną dostarczone do Restauracji Kamieniczka w dniu poprzedzającym przyjęcie do godziny
20:00.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dostarczenie przez Zleceniodawcę alkoholu dopuszczonego
do obrotu na terenie Polski i oklejonego banderolą akcyzy, który to zostanie dostarczony do
Restauracji Kamieniczka w dniu poprzedzającym przyjęcie do godziny 20:00.
5. Zleceniodawca na własny koszt i ryzyko dostarczy tort weselny. Dostawa nastąpi w dniu
przyjęcia, najpóźniej na jedną godzinę przed ustaloną godziną podania tortu.
6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone przez siebie produkty.
7. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada warunki niezbędne do przechowywania produktów
wymienionych w ust. 3, 4 i 5.
8. Strony ustalają, iż wyłącznym dysponentem alkoholu o którym mowa w ust. 4 jest
Zleceniodawca.
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obowiązek

Zleceniobiorcy to zapłaci on Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 zł.

§4
1. Zleceniobiorca zapewni członkom zespołu muzycznego i pozostałym podwykonawcom
zatrudnionym przez Zleceniodawcę możliwość podłączenia niezbędnych instrumentów i
wszelkich urządzeń do sieci elektrycznej.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne uszkodzenia
lub awarie instrumentów i urządzeń nagłaśniających podłączonych do jego sieci. Dotyczy to także
przypadków wzrostu i spadku napięcia.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie mediów z
przyczyn od niego niezależnych.

§5
1. Wszelkie prace zewnętrznych podwykonawców zatrudnionych przez Zleceniodawcę, w tym
firm florystycznych, cateringów itp., winny zostać zakończone w wynajętej sali na 3 godzin przed
rozpoczęciem przyjęcia weselnego
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2. Zleceniodawca zobowiązuję się odebrać pozostałe produkty żywnościowe, a także zdać
lodówkę po przyjęciu w dniu …..................…. do godziny ………. . Na wyżej wymienione
produkty żywnościowe Zleceniobiorca może zapewnić opakowania jednorazowe za dodatkową
opłatą 100 zł (za całość potrzebnych opakowań). Brak odbioru w podanym terminie będzie
równoznaczny z rezygnacją Zleceniodawcy z odbioru pozostałych produktów, a tym samym z ich
utratą. Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne zatrucia wynikające ze spożycia produktów
poza lokalem po zakończeniu imprezy.
§6
1. Strony zgodnie oświadczają, iż w dniu dokonania przez Zleceniodawcę ustnej rezerwacji
zapłacił on Zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie …...........………..... zł brutto.
2. Ostateczne wynagrodzenie za usługę oznaczone zostanie po podaniu przez Zleceniodawcę
całkowitej liczby osób. Kwota zostanie ustalona jako iloczyn stawki ustalonej w § 2 ust. 1 z
uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 i podanej przez Zleceniodawcę ostatecznej
liczby gości.
3. W dniu podpisania umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy zaliczkę w
kwocie odpowiadającej 30% wartości menu przyjęcia, a to jest ..…….....…....... zł brutto. Brak
wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy skutkuje rozwiązaniem umowy
ze skutkiem natychmiastowym. Zaliczka uiszczona w trybie § 6 ust. 1 podlegać będzie wówczas
zatrzymaniu na rzecz Zleceniobiorcy.
4. Zapłata ceny, o której mowa w § 6 ust. 2, tj. rozliczenie przyjęcia weselnego nastąpi najpóźniej
na jeden dzień przed terminem wesela i zostanie uiszczone przelewem, bądź w gotówce. Brak
zapłaty uprawniać będzie Zleceniobiorcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Zleceniodawcy. Zaliczki uiszczone w trybie § 6 ust. 1 i 3 podlegać będą wówczas
zatrzymaniu na rzecz Zleceniobiorcy.
5. Zaliczki wpłacone przez Zleceniodawcę w trybie ust. 1 i 3 podlegają zaliczeniu na poczet
wynagrodzenia ostatecznego, o którym mowa w § 6 ust. 2.
6.
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§7
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy z prawem zwrotu zaliczek, o których mowa w § 6 ust.
1 i 3 najpóźniej na 12 miesięcy przed planowaną datą przyjęcia.
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2. Odstąpienie od umowy na 6 miesięcy przed planowaną datą przyjęcia skutkowało będzie
zatrzymaniem 50 % wartości zaliczek uiszczonych przez Zleceniodawcę, o których mowa w § 6
ust. 1 i 3 na rzecz Zleceniobiorcy.

§8
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu w całości kosztów naprawy szkód powstałych z
przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy i wszystkich osób uczestniczących w przyjęciu
weselnym oraz/lub przyjęciu po weselu. Zleceniodawca przyjmuje na siebie wszelką
odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich uczestniczących w przyjęciu
weselnym oraz przyjęciu po weselu.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu w całości kosztów wynikających z naprawienia
szkód powstałych w wynajętych pokojach gościnnych.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony ustalają, iż sądem właściwym będzie sąd siedziby Zleceniobiorcy.

§ 11
Umowa został sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

....…………………………..

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

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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